
شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

وزارت جهاد کشاورزی750750ابراهیم حیدریانبانک کشاورزییزدل- آران و بیدگل 2آران وبیدگلاصفهان(نعنا )کشت گیاهان دارویی 1

2
 راسی 150پروش گوسفند -دامداری

در یک دوره شش ماهه
سازمان امور عشایر ایران250250ابراهیم خردمندپست بانکقبرکیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی400400ابراهیم خوبروبانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای کهرت2خوانساراصفهانکاشت زعفران در یک هکتار3

4

 راسی 20پرورش گوساله پرواری 

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی850850ابراهیم رئیسیانپست بانکروستای علی اباد سیور- پادنا - سمیرم 1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی10001000ابراهیم شریفیپست بانکبخش بن رود روستای جندان بلوار شهدا1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری5

پست بانکروستای مشهد کاوه خ شهید حاجیلو2چادگاناصفهانفناوری اطالعات6
ابراهیم صمدی 

مشهدی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکروستای ریاخون خیابان آزادی1فالورجاناصفهاندفتر روستایی7
ابراهیم کاظمی 

خیر
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک توسعه تعاوناصفهان فالورجان روستای اسفهران خ امام1فالورجاناصفهان(چیزل)تولید گاواهن قلمی 8
ابراهیم محمدی 

اسفهرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت750750

9
 5)احداث باغ مکانیزه گل محمدی 

( هکتار10)و زیره سبز (هکتار
بانک کشاورزیمزرعه هست. شهرستان سمیرم 2سمیرماصفهان

ابراهیم 

منصورزاده
وزارت جهاد کشاورزی16001600

وزارت صنعت، معدن و تجارت10081008ابوالحسن عزیزیپست بانکشهرستان سمیرم روستای ماندگان3سمیرماصفهانتولید مصنوعات چوبی10

پست بانکشهرستان سمیرم روستای قره قاچ1سمیرماصفهان( هکتار2 )کشت گل محمدی 11
ابوالفضل 

پیرمرادیان
وزارت جهاد کشاورزی480250

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



12
تکمیل و تجهیز -بهسازی جایگاه دام 

ساختمان دامداری
بانک توسعه تعاونمنطقه مهدی آباد- اریسمان خیابان کشاورزی1نطنزاصفهان

ابوالفضل دهقانی 

قربی
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیآران وبیدگل روستای یزدل1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی13
ابوالفضل دهقانی 

یزدلی
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیبخش بن رود شهر ورزنه مزرعه هرزآب5اصفهاناصفهانگلخانه سبزی و صیفی14
ابوالفضل شهباز 

ورزنه
وزارت جهاد کشاورزی25502550

15
دفترخدمات ارتباطی وفناوری 

اطالعات
1آران وبیدگلاصفهان

آران وبیدگل علی آبادبخش مرکزی جنب دهیاری 

دفترخدمات ارتباطی
پست بانک

ابوالفضل شیخی 

بیدگلی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

سازمان امور عشایر ایران500500ابوالفضل عاشوریصندوق کارآفرینی امیددهاقان منطقه عشایری هرندی4دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی16

1آران وبیدگلاصفهانخرید تراکتور و ادوات کشاورزی17
روستای - سفیددشت - آران و بیدگل - اصفهان 

مزرعه امام خمینی-محمدآباد
بانک کشاورزی

ابوالفضل 

کوهستانی نوش 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی612612

وزارت جهاد کشاورزی250250ابوالفضل محبیپست بانکروستای اشن-اصفهان2اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل18

وزارت جهاد کشاورزی320320ابوالفضل محمدیبانک کشاورزیروستای محمداباد دشت رضویه1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران19

بانک کشاورزیشهرستان اصفهان شهر کوهپایه جاده قهی4اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری20
ابوالفضل 

مومنیان کوپایی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

بانک کشاورزیاصفهان بخش بن رود روستای بالن2اصفهاناصفهانپرورش بره پرواری21
ابوالقاسم 

حکیمی ورزنه
وزارت جهاد کشاورزی800800

22
 راسی در یک 100پرورش گوسفند 

دوره شش ماهه
پست بانکقبر کیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

ابوالقاسم رضایی 

رحیمی
سازمان امور عشایر ایران100100

پست بانک3اصفهان داران خیابان بهار کوچه بهار2فریدناصفهانپرورش زنبور عسل23
ابوذر ناظمی 

اشنی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک توسعه تعاونسمیرم منطقه پادنا روستای بیده3سمیرماصفهانتوسعه و تجهیز نانوایی24
ابوطالب میرزائی 

بیده
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000



وزارت جهاد کشاورزی13001300احترام طالببانک کشاورزیهمت اباد بعد از گلزار شهدا چاه مورچی1نجف آباداصفهانپرورش گاو شیری25

وزارت جهاد کشاورزی320320احسان رشیدیبانک کشاورزیابوزیداباد دشت بلند اب1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران26

پست بانکپست بانک.کرچگان خ امام حسین2لنجاناصفهانتوسعه و فناوری اطالعات27
احسان سنایی 

سامانی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکاصفهان روستای اشن2اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل28
احسان ناظمی 

اشنی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

29
روستای )یک روستا یک محصول 

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امید200200احمد افرازصندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

3نجف آباداصفهانپروانه تاسیس تولید گلخانه ای30
حاجی اباد جاده تیران نجف اباد قبل از پل روبروی 

ایستگاه نیروی هوایی انتهای کوچه شرکت بوبک
وزارت جهاد کشاورزی37503750احمد آخوندیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای قلعه عبداله1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی31
احمد باقری قلعه 

عبدالهی
وزارت جهاد کشاورزی400400

32

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی پرورش گوسفند پرواری 

 راسی120

وزارت جهاد کشاورزی500500احمد جهانبینبانک توسعه تعاونسمیرم بخش وردشت روستای موروک1سمیرماصفهان

33
تولید قطعات و ادوات مکانیزه 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت980980احمد جوپاییپست بانکمحله سوک پله- روستای قهرود 4کاشاناصفهان

450450احمد حیدریصندوق کارآفرینی امیدروستای مصر- خوروبیابانک 2خور و بیابانکاصفهانبهره برداری اقامتگاه بوم گردی34
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی50005000احمد رحمانیصندوق کارآفرینی امیدروستای چاهملک- خور 25خور و بیابانکاصفهانصنایع تبدیلی کشاورزی35

بانک کشاورزیبادجان1فریدناصفهاندامداری36
احمد رضا 

افشاری
وزارت جهاد کشاورزی15001500



37
مدرن سازی ماشین االت کشاورزی و 

تعمیر ماشن های کشاورزی
صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای کرسگان کوچه ارشاد2فالورجاناصفهان

احمد رضا 

حاجی رسولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت27002700

صندوق کارآفرینی امیداصفهان آران وبیدگل بخش مرکزی روستای علی آباد1آران وبیدگلاصفهانتولید شیرینی38
احمد رعایایی 

علی آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

اصفهانپرورش شترمرغ39
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی30003000احمد زمانیبانک کشاورزیجاده جوشقان قالی-میمه3

بانک کشاورزیدهنو-جی و قهاب1اصفهاناصفهانگاو دورگ مولد40

احمد زین 

العابدینی 

محمدابادی

وزارت جهاد کشاورزی600600

41
 راس بهسازی 60پرواربندی گوسفند 

اماکن دامی کوچک و روستایی
پست بانکسمیرم روستای روداباد1سمیرماصفهان

احمد شریفی 

ریگی
وزارت جهاد کشاورزی500300

پست بانککاشان روستای قهرود6کاشاناصفهانشرکت تولیدی پوشاک قهرود42
احمد صادقی 

قهرودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت98009800

وزارت جهاد کشاورزی700700احمد عبیریبانک کشاورزیگلپایگان اراضی روستای سراور2گلپایگاناصفهانگاوداری پرواری43

وزارت جهاد کشاورزی600600احمد عزیزیبانک توسعه تعاونروستای ماندگان- پادنا - سمیرم 1سمیرماصفهانبهره برداری گوساله پرواری44

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500احمد علیشاهیصندوق کارآفرینی امیدروستای تیکن، محله سرآسیاب، کارگاه فلز علیشاهی3گلپایگاناصفهانطرح پرداختکاری شیرآالت با دستگاه45

وزارت جهاد کشاورزی90009000احمد فرهمندبانک کشاورزیزرین شهر روستای صادق اباد کاهریز7لنجاناصفهانپرورش گاو شیری46

بانک کشاورزیسفیدشهر- آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی47
احمد قاسمی 

نصرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی250250

وزارت جهاد کشاورزی600600احمد قانونیبانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای ارجنک مزرعه قلعه ابراهیم1خوانساراصفهانکاشت زعفران در یک هکتار48



49

 راسی گوساله دو رگ 25پرورش 

پرواری بهسازی و نوسازی اماکن 

دامی کوچک روستایی

وزارت جهاد کشاورزی600600احمد قرقانیپست بانکسمیرم روستای گرموک1سمیرماصفهان

2اصفهاناصفهانپرورش شترمرغ مولد50
شهرستان اصفهان بخش کوهپایه شهر کوهپایه پشت 

شهرک صنعتی مزرعه شیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی35303530احمد مقدس فرپست بانک

بانک کشاورزیاصفهان فریدن روستای چهلخانه4فریدناصفهانپرورش بوقلمون گوشتی51
احمد میرزایی 

چهل خانه
وزارت جهاد کشاورزی54005400

پست بانکروستای اشن-اصفهان2اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل52
احمد ناظمی 

اشنی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه شهر اژیه1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی53
احمد نظام زاده 

اژیه
وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امیدسمیرم پادنای وسطی روستای مورک1سمیرماصفهان رأسی40پرورش گوسفند پرواری54
احمدرضا 

آذرخموش
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک توسعه تعاونروستای نوبهار- نایین 2ناییناصفهانپرواربندی بره55
احمدرضا صفائی 

نائینی
وزارت جهاد کشاورزی950950

صندوق کارآفرینی امیدجاده کمربندی- شهرضا - اصفهان 1شهرضااصفهانگاوداری56
احمدرضا 

مجاهدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی800800احیا قاسمیپست بانکروستای انالوجه-چادگان 1چادگاناصفهانکشت زعفران57

اصفهان(پرواربندی بره)پرورش دام سبک 58
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت بخش سردسیری روستای قره بلطاق1

اروجعلی تقی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی400400ازاده فخریبانک کشاورزیاصفهان دینان1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری59



60
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران200200اسد مرادیپست بانکسمیرم ، عشایر خرقه بید قطار1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی440440اسداهلل هاشم پوربانک کشاورزیشهرستان سمیرم روستای هست1سمیرماصفهان هکتار2کاشت گل محمدی سطح 61

1گلپایگاناصفهانهکتار1.2کشت زعفران 62
دره )زمین کشاورزی مزرا- محله کنجدجان -گلشهر

(سوزنه 
وزارت جهاد کشاورزی500500اسداهلل یاوریبانک کشاورزی

63

 راس گوسفند دورگ 160پرورش 

مجوز نوسازی اماکن دامی .پرواری 

کوچک و روستایی

بانک توسعه تعاونسمیرم روستای قلعه قدم1سمیرماصفهان
اسداله باقری 

عمله
وزارت جهاد کشاورزی600600

پست بانکروستای دره بید3تیران وکروناصفهانتولید موسیر64
اسداله رضایی 

دره بیدی
وزارت جهاد کشاورزی450450

65
پرورش گاو دو رگ شیری به ظرفیت 

 رأس7 رأس و مولد 14کل گله 
1سمیرماصفهان

- بخش دناکوه - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

روستای امیرآباد- برآفتاب
بانک توسعه تعاون

اسفندیار شیبانی 

امیرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی330330

25002500اسالم گل نظریصندوق کارآفرینی امیدک دوم-بنیاد -روستای سعید اباد 5گلپایگاناصفهانگلیم و گبه بافی66
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700اسما ترابیانبانک توسعه تعاونروستای کامو1کاشاناصفهانصنایع دستی67

وزارت جهاد کشاورزی300300اسماء جعفرپوربانک توسعه تعاونمجتمع دامگاه- روستای اریسمان3نطنزاصفهانپرورش دام سنگین68

69
کلنی زنبورعسل 300تولید عسل از 

مدرن
بانک کشاورزیمنطقه چالقفا- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان

اسماعیل 

بهرامیان
وزارت جهاد کشاورزی10001000

بانک کشاورزیتیران وکرون روستای مهدی آباد3تیران وکروناصفهانکشت گیاهان دارویی70
اسماعیل 

جهانبخش
وزارت جهاد کشاورزی300300

2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی71
حد فاصل –استان اصفهان شهرستان آران و بیدگل 

چاه همت آباد-روستای ریجن و ابوزیداباد
وزارت جهاد کشاورزی750750اسماعیل دهقانیبانک کشاورزی



72
- گلیم بافی - تولید صنایع دستی 

پالس بافی
500500اسماعیل سمیعیبانک توسعه تعاونمنزل شخصی- کوچه بالل - خیابان تختی - جندق 10خور و بیابانکاصفهان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیورزنه مزرعه رجان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی73
اسماعیل کریمی 

ورزنه
وزارت جهاد کشاورزی680680

74
روستای )یک روستا یک محصول 

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

اسماعیل 

محمودی
صندوق کارآفرینی امید200200

75
راس 8پرورش گاو شیری به ظرفیت 

مولد
بانک توسعه تعاونقمبوان خ ولی عصر کوچه بهاران1دهاقاناصفهان

اسماعیل نادری 

قمبوانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی400400اسمعیل اکبریبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند76

1برخواراصفهانکشت زعفران و گیاهان دارویی77
اصفهان شهرستان برخوار حبیب آباد جاده اردستان 

روستای دنبی
وزارت جهاد کشاورزی6060اشرف آقاباباییبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی700700اشرف پوربافرانیبانک توسعه تعاونجاده یکه درخت-بافران-نایین1ناییناصفهانپرواربندی بره78

پست بانکمجتمع پرورش گوسفند-یکه درخت-بافران-نایین1ناییناصفهانپرواربندی بره79
اشرف عرب 

بافرانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی300300اصغر پور صفاریبانک کشاورزیابوزیداباد دشت شهید صبوحی2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی80

بانک کشاورزیپیربکران روستای قلعه سرخ3فالورجاناصفهانگلخانه81
اصغر جعفری 

یزد ابادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

وزارت جهاد کشاورزی10951095اصغر دری کفرانیبانک کشاورزیبخش بن رود روستای کفران2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی82

3تیران وکروناصفهانساخت گاوداری و تولید دام شیری83
 ثبتی شهرستان تیران و 12روستای حسین آباد بخش 

کرون
وزارت جهاد کشاورزی35003500اصغر عباسیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی20002000اصغر عنایتیبانک کشاورزیاشن1نجف آباداصفهانپرواربندی گوساله84



وزارت جهاد کشاورزی400400اصغر قاسمی پوربانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند85

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای سیان1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی86
اصغر قاسمی 

سیانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

87
راه اندازی واحد صنعتی تولید گالب 

و عرقیات گیاهی
پست بانکبخش قمصر روستای جوینان کوچه شهید قیومی1کاشاناصفهان

اصغر قیومی 

جوینانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت جهاد کشاورزی16001600اصغر محمدیبانک کشاورزیاصفهان تیران روستای مبارکه5تیران وکروناصفهانگلخانه88

وزارت جهاد کشاورزی390390اصغر موسویپست بانکروستای بازارگه- پادا ناعلیا - سمیرم 1سمیرماصفهانراسی30یک واحد گوسفند پرواری89

90
آجیل پزی و آجیل فروشی شهر 

آجیلی
1آران وبیدگلاصفهان

ابتدای کمربندی /ورودی شهر/سفید شهر/اران وبیدگل

روبروی جهاد کشاورزی امیر کبیر/پیامبر اعظم
بانک توسعه تعاون

اعظم بنیادی 

نصر آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت جهاد کشاورزی15001500اعظم پیرمرادیانبانک کشاورزیسمیرم روستای گرموک مزرعه بچه گان2سمیرماصفهان(هکتار6)کاشت گل محمدی 91

وزارت جهاد کشاورزی46504650اعظم تنهاییبانک کشاورزیاراضی جویرجان-رزوه-چادگان 4چادگاناصفهانگلخانه سبزی و صیفی92

پست بانکشهرستان اردستان روستای علی آباد قهساره1اردستاناصفهانکاشت زعفران93
اعظم حبیبی 

توتکانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

اصفهانتولیدی اذین ماهوت94
شاهین 

شهرومیمه
1

مدرسه سابق .جنب اتوبان اصفهان تهران.روستای ونداده

هجرت
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000اعظم خادمصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیداصفهان فالورجان بوستان خیابان اصلی4فالورجاناصفهانتولید پوشاک95
اعظم رحمانی 

الرگیچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

پست بانکنطنز روستای هنجن1نطنزاصفهاندفتر خدمات ارتباطات روستایی96
اعظم عدالت 

دوست
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



97
کاشت گیاهان دارویی درسطح 

(زیره سبز)هکتار20
وزارت جهاد کشاورزی14001400اعظم کاوهبانک کشاورزیروستای چشمه خونی- حنا-سمیرم 1سمیرماصفهان

بانک توسعه تعاونسمیرم ، منطقه پادنا ، روستای ماندگان1سمیرماصفهانچهل تکه دوزی98
اعظم کریمی 

چشمه علی
600600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای الرگان کوی اسیا1فالورجاناصفهانپوشاک99
اعظم متولی 

الرگیچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکنطنز برزرود روستاییارند دفتر خدماتی1نطنزاصفهانتوسعه دفتر خدمات روستایی100
اعظم مقیم 

هنجنی
400400

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

101
روستای )یک روستا یک محصول

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امید5050افسانه امینیصندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

300300افسانه کباریهصندوق کارآفرینی امیداردستان روستای مهدی آباد8اردستاناصفهانمینای نقاشی102
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

103
سالن ورزشی زرمی و بدنسازی چند 

منظوره
4اصفهاناصفهان

اصفهان روستای ازیران روبروی پارک کودک باشگاه 

ورزشی ازیران
وزارت ورزش و جوانان45004500افسانه منتظریبانک توسعه تعاون

104
 راس دام سبک در یک دوره 50

شش ماهه
پست بانکقبر کیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

افشین ایمانی 

شورباخلو
سازمان امور عشایر ایران100100

وزارت جهاد کشاورزی800800اقدس فودازیپست بانکروستای کدنوییه-نایین1ناییناصفهانپرواربندی بره105

وزارت جهاد کشاورزی10001000اکبر اتحادی ابریپست بانکاراضی هفتشویه-اصفهان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری106

بانک کشاورزیروستای جوینان- بخش قمصر- کاشان1کاشاناصفهانپرورش زنبورعسل107
اکبر اکبری 

قمصری
وزارت جهاد کشاورزی990990

2فالورجاناصفهاندفتر آی سی تی روستایی108
فالورجان روستای کافشان خیابان امام خمینی جنب 

دهیاری
پست بانک

اکبر امینی 

الرگانی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی20002000اکبر جعفریپست بانکبرخوار حبیب آباد روستای علی آباد چی دامداری جعفری2برخواراصفهانپرورش گاو شیری109

وزارت جهاد کشاورزی150150اکبر عصمتیبانک کشاورزیروستای کاغذی دشت سیف آباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی110



پست بانکاصفهان فالورجان بجگرد خیابان امام کوی آرمان2فالورجاناصفهاندامداری111
اکبر کرمی 

بجگردی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی400400اکبر محمدیبانک توسعه تعاونروستای برسیان-اصفهان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری112

113
روستای )یک روستا یک محصول 

اسفنداران
صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

اکبر محمودی 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید200200

400400اکبر مشتاقیصندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای الرگان خ اصلی جنب باشگاه1فالورجاناصفهان(خراطی)صنایع دستی 114
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیگلپایگان روستای سراور1گلپایگاناصفهانتولید و بسته بندی نانهای رژیمی115
اکرم السادات 

مدنی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1گلپایگاناصفهانتولید و مونتاژ شیراالت ساختمانی116
گلپایگان روستای دستجرده بلوار امام حسین پشت 

مسجد جامع
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800اکرم بزرگیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی24002400اکرم صادق زادهپست بانکجعفرآباد- دهستان خرمدشت- بخش مرکزی- کاشان1کاشاناصفهانتولید گل محمدی117

118
طرح ایجاد کارگاه بازیافت پالستیک 

و تزریقات آن
3لنجاناصفهان

ناحیه صنعتی کچوییه،سوله مربوط به شرکت تعاونی 

صاحب . ۲۳پالک . صنعتی پرلیت سیمین لنجان سابق

ملک اقای احمد عطایی

پست بانک
اکرم صادقی 

ریزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

وزارت جهاد کشاورزی950140اکرم طالبیانبانک کشاورزیکاشان روستای سادیان1کاشاناصفهانتولید و پرورش گل محمدی119

وزارت جهاد کشاورزی300300اکرم عشوریپست بانکمهرنجان1فالورجاناصفهانپرواربندی گوساله120

121
کارگاه تولید صنایع دستی و ظروف 

چینی
700700اکرم غفوریبانک توسعه تعاوناصفهان فالورجان جالل اباد1فالورجاناصفهان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکخیابان شهید منتظری-روستای قلعه میر 1فالورجاناصفهانخیاطی122
اکرم قربانی قلعه 

میری
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

پست بانکروستای ابیانه-اصفهان1اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل123
اکرم ناظمی 

اشنی
وزارت جهاد کشاورزی150150

وزارت جهاد کشاورزی450450اهلل رضا عظیمیبانک توسعه تعاونسمیرم پادنای وسطی روستای چشمه خونی1سمیرماصفهانپرواربندی گوسفند124



125
 کلنی زنبورعسل 200تولید عسل از 

مدرن
وزارت جهاد کشاورزی420420اله داد صاعدیبانک کشاورزیسمیرم منطقه پشمکان1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی640640الهام صدریبانک کشاورزیابوزیداباد دشت عدالت2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران126

2لنجاناصفهانسنگ کوبی127
اشیان و فرق اقا خ حافظ بلوار جانبازان خ بنفشه .اشیان 

دوم
پست بانک

الهام ضیایی 

ریزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

بانک توسعه تعاونسمیرم ، منطقه پادنا ، روستای ماندگان1سمیرماصفهانچهل تکه دوزی128
الهام کریمی 

چشمه علی
600600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی500500الهام ناظمیپست بانکنجف آباد بخش مهردشت روستای اشن1اصفهاناصفهانپرورش زنبورعسل129

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500الهه ایمانیپست بانکباغبهادران روستای چمطاغ1لنجاناصفهاننانوایی130

131
توسعه دفتر خدمات فناوری اطالعات 

(آی سی تی)و ارتباطات روستایی 
1لنجاناصفهان

استان اصفهان شهرستان لنجان روستای چم یوسفعلی خ 

امام رضا دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی
پست بانک

الهه باقری چم 

یوسفعلی
10001000

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2خوانساراصفهانتولیدی پوشاک کوک132
اصفهان خوانسار قودجان کوچه رودخانه خیابان قدس پ 

245
صندوق کارآفرینی امید

الهه سادات بنی 

هاشمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

اصفهان(اصالح نژاد)پرورش دام سبک 133
بو یین و 

میاندشت
1

بویین میاندشت بخش کرچمبو جنوبی روستای قلعه 

اخالص
بانک کشاورزی

الیاس رفیعی 

قلعه اخالصی
وزارت جهاد کشاورزی350350

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 134
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید1014پالک-معصوم14خیابان-بلوارامام رضا-روستای ازان1

ام البنین 

خدادوست
وزارت جهاد کشاورزی7070

وزارت صنعت، معدن و تجارت280280ام البنین دهقانیصندوق کارآفرینی امیدمیان ده- روستای میالجرد - نطنز 3نطنزاصفهانپخت نان و بسته بندی نان135

وزارت جهاد کشاورزی200200ام البنین کامرانیبانک کشاورزیمحله سرگودال- روستای طره- نطنز 1نطنزاصفهانکاشت زیره سبز136

پست بانکمزرعه له جارو-سمیرم روستای هست 1سمیرماصفهان( راس150)بهسازی و نوسازی 137
ام کلثوم قایم 

مقامی
وزارت جهاد کشاورزی19001900

سازمان امور عشایر ایران360360امان اله عربلو نرهصندوق کارآفرینی امیدمنطقه ی عشایری سلطان خلیل.هونجان.شهرضا 1شهرضااصفهانپروار بندی دام سبک138



وزارت جهاد کشاورزی35003500امان اله یبلوییبانک کشاورزیشهر برف انبار خمسلو ابتدای ورودی از اصفهان5فریدونشهراصفهانگوشت-گاوداری شیری 139

140
بهسازی یک واحد پرواربندی بره به 

 رأس80ظرفیت 
1سمیرماصفهان

-بخش پادنا وسطی - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

 روستای عربشاه
وزارت جهاد کشاورزی500500امراله حیدریپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی70007000امراله زارعیپست بانکروستای خورچان-جلگه4اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری141

بانک کشاورزیروستای الیجند_شهرستان خوانسار_استان اصفهان2خوانساراصفهانپرورش بره پرواری142
امراله علی 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

143
راه اندازی و توسعه دفتر فناوری 

ictاطالعات روستایی کبوتراباد 
3اصفهاناصفهان

اصفهان خ ابشار سوم روستای کبوتراباد دفتر فناوری 

اطالعات پست بانک
500500امراله علیانپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 144
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080امه فروه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدنبش بن بست مولوی-خ امام خمینی-روستای ازان1

بانک توسعه تعاون معصوم14خ -روستای نیه- نطنز1نطنزاصفهانآموزشگاه کامپیوتر و موسیقی145
امید شمسی 

نطنزی
آموزش فنی حرفه ای800800

وزارت جهاد کشاورزی550550امید قدیریپست بانککوچه ایثار غربی- روستای قاسم آباد- تیران و کرون 1تیران وکروناصفهانکشت زعفران146

147
 50یک واحد پرورش گوسفندپرواری 

راسی بهسازی اماکن دامی
وزارت جهاد کشاورزی500500امید موسوی بیدهپست بانکروستای بیده- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی500500امیر غالمیپست بانکروستای اسماعیالن- انارک - نایین 2ناییناصفهان راس100پرواربندی بره 148

15برخواراصفهانداشتی-پرورش گاو شیری 149
اصفهان شهرستان برخوار بخش حبیب آباد جاده 

روستای پروانه
بانک کشاورزی

امیرحسین 

شمعاییان 

اصفهانی

وزارت جهاد کشاورزی2400024000



150
تولیدانواع سرکه تخمیری سیب انگور 

خرما وسس خرما
7مبارکهاصفهان

اصفهان مبارکه روستای دهسرخ ناحیه صنعتی دهسرخ 

خیابان سوم سمت چپ پالک قبل ازآخر
بانک توسعه تعاون

امیرحسین 

صادقی زفره
وزارت جهاد کشاورزی30003000

4کاشاناصفهانتولید گیاهان دارویی151
جنب - بلوار شهید معمار- حسن آباد- حومه یزد آباد

حمام
صندوق کارآفرینی امید

امیرحسین 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی14301430

وزارت جهاد کشاورزی400400امیرحسین کوهیبانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای حسن اباد دره مندلی کش2خوانساراصفهان هکتار1کاشت زعفران در 152

153
 –تولید گالب و انواع عرقیات گیاهی 

اسانس و بسته بندی گیاهان دارویی
صندوق کارآفرینی امیدکاشان بخش نیاسر روستای نشلج ده باال روبروی مدرسه10کاشاناصفهان

امیرعباس 

آقاشاهی
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

1فالورجاناصفهانتولیدی پوشاک والبسه ورزشی154
فالورجان روستای کرسکان خ مطهری کوی جانباز منزل 

جعفری
صندوق کارآفرینی امید

امیرعلی جعفری 

ندوشن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

155
احداث یک واحد شترمرغ مولد به 

 قطعه37ظرفیت 
اصفهان

شاهین 

شهرومیمه
3

-دهستان مورچه خورت - شهرستان شاهین شهر ومیمه 

 منطقه شرق دهچی
بانک کشاورزی

امیرهوشنگ 

سلیمی جزی
وزارت جهاد کشاورزی85008500

وزارت جهاد کشاورزی300300امین اله رجاییانبانک کشاورزیشهرضا روستای هونجان جنب حسینیح امام صادق1شهرضااصفهانکاشت گل محمدی156

بانک توسعه تعاونفالورجان مهرنجان1فالورجاناصفهاندامداری157
امین اله عشوری 

مهرنجانی
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت جهاد کشاورزی250250امین پویان فربانک کشاورزیابوزیداباد مزرعه پاقله1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی158

وزارت جهاد کشاورزی19001900امین خرسندبانک توسعه تعاونشهرستان اردستان روستای آونج1اردستاناصفهانگاو شیری159

وزارت جهاد کشاورزی600600امین سبزیبانک کشاورزیروستای حسین آباد دشت صالحیه2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل محمدی160

1نطنزاصفهانکاشت زعفران161
منزل -کوچه هنجوه-باغستان پایین-طرق رود-نطنز

توکلی
پست بانک

انسیه توکلی 

طرقی
وزارت جهاد کشاورزی400400



وزارت جهاد کشاورزی700700ایرج رضاییبانک کشاورزیاصفهان1اصفهاناصفهانپرورش زنبور عسل162

سازمان امور عشایر ایران500500ایرج عربی نرهصندوق کارآفرینی امیدشهرضا روستای هونجان منطقه عشایری سلطان خلیل1شهرضااصفهاندامداری پروار بندی دام سبک163

بانک کشاورزیشهرستان شهرضا روستای مقصود بیک و میر آباد3شهرضااصفهانپرورش شترمرغ پروار164
ایرج نعمتی 

میرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی13501350

165
 راسی بهسازی ٥پرورش گاو شیری 

اماکن دامی
وزارت جهاد کشاورزی450450ایزد پناه طائیصندوق کارآفرینی امیدسمیرم روستای بانه1سمیرماصفهان

166
بهسازی و تکمیل ساختمان دامداری 

و تجهیز آن جهت پرواربندی بره
وزارت جهاد کشاورزی200200ایمان خالدیپست بانکخالد اباد- بادرود1نطنزاصفهان

وزارت جهاد کشاورزی400400ایمان رحیمیبانک کشاورزیمزرعه انیکا-اصفهان فریدونشهر 1فریدونشهراصفهانکاشت زعفران167

وزارت جهاد کشاورزی400400ایمان عقیقیصندوق کارآفرینی امیدخوانسار قودجان صحرای دشت1خوانساراصفهانهکتار1کشت موسیر در168

169
تولید جعبه های بسته بندی عسل و 

گز
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000ایمان محمدیصندوق کارآفرینی امید طبقه همکف2قودجان کوچه مهرآرا کوچه دوم پالک 1خوانساراصفهان

1خوانساراصفهانهکتار1کاشت زعفران در 170
شهرستان خوانسار نرسیده به روستای صفادشت چاه 

شخصی
وزارت جهاد کشاورزی400400ایوب بصایریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002000آتوسا شجاعپست بانکفالورجان روستای نرگان خ امام خمینی3فالورجاناصفهانپوشاک171

بانک کشاورزیسمیرم وردشت1سمیرماصفهان راسی100یک واحد گوسفند داشتی 172
آرزومند پیکری 

نسب
سازمان امور عشایر ایران320320

173
 راس در یک 150پرورش گوسفند 

 ماهه6دوره 
سازمان امور عشایر ایران250250آرش سوسنی نیاپست بانکقبر کیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان



وزارت جهاد کشاورزی25002500آرش شفاییصندوق کارآفرینی امیدکاشان بخش نیاسر جاده روستای سار مزرعه کنداب8کاشاناصفهاناحداث مزرعه گل محمدی174

1دهاقاناصفهانطرح و نقش روی سفال175
-کوچه مخابرات -خیابان شهید شیرازی - روستای پوده 

کوچه آیت اله دهقانی
500500آزاده کرمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4اصفهاناصفهانپرورش شتر مرغ مولد176
اصفهان شهرستان اصفهانن بخش کوهپایه اراضی 

روستای جزه
بانک کشاورزی

آسیه ایران 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی64506450

پست بانکروستای ارمک2کاشاناصفهانکشت مکانیزه زعفران177
آسیه شبانی 

ارمکی
وزارت جهاد کشاورزی24002400

پست بانکلنجان روستای برنجگان کوچه ساحل منزل بهمن یار1لنجاناصفهانتولید فرش دستباف178
آسیه شفیعی 

ایمانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

پست بانکسمیرم حنا1سمیرماصفهانقالیبافان دستباف179
آفتاب شعبانی 

شورباخلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

180
پرورش گوساله شیری به ظرفیت کل 

 رأس10 رأس و مولد 20گله 
1سمیرماصفهان

- بخش دناکوه - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

روستای کیفته شهید حسینی
صندوق کارآفرینی امید

آفرین گزل 

مرادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 181
شاهین 

شهرومیمه
1

-ابتدای ورودی وزوان-خ دهیاری-روستای ازان

1300پالک
وزارت جهاد کشاورزی8080آمنه جعفری ازانصندوق کارآفرینی امید

182
کارگاه تولیدی مانتو و شلوار و لباس 

زنانه سفارش
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500آمنه موسویصندوق کارآفرینی امیدمنظریه، روستای اسفه ساالر6شهرضااصفهان

صندوق کارآفرینی امیدروستای صادقیه-فریدونشهر3فریدونشهراصفهانکارگاه تولید فرآورده های لبنی183
آیت اله گلی 

آخوره سفالیی
وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200

184
توسعه گردشگری و تقویت و تجهیز 

اقامتگاه بوم گردی
18001800بابک براتیپست بانکاصفهان شهرستان فریدن روستای موغان8فریدناصفهان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



وزارت جهاد کشاورزی200200بتول پدیدارپست بانکک نارون- مهرنجان ارامنه 1فالورجاناصفهانپرورش گوسفند185

1لنجاناصفهانتولید فرش دستباف186
لنجان روستای برنجگان جنب پل صادق اباد منزل رضا 

دری
پست بانک

بتول دری 

برنجگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

187

بهسازی اماکن دامی کوچک 

روستایی پرواربندی گوسفند دو رگ 

 راسی60پرواری 

وزارت جهاد کشاورزی480480بتول شهبازیبانک توسعه تعاونسمیرم روستای قرقاچ1سمیرماصفهان

188
صندوق خرد محلی روستایی 

(محمدآباد)
صندوق کارآفرینی امیداصفهان جرقویه سفلی روستای محمدآباد45اصفهاناصفهان

بتول عرب 

جعفری
صندوق کارآفرینی امید400400

پست بانک طبقه همکف915روستای اشیان بلوار جانبازان پ4لنجاناصفهانتولیدی پوشاک189
بتول علی بیگی 

بنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

190
احداث ساختمان پست بانک 

ودفترپیشخوان دولت
990700بتول همراهیپست بانکسمیرم وردشت روستای فتح اباد1سمیرماصفهان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی600600بختیار نقویبانک کشاورزیخور دهستان بیابانک روستای گود جیگارگ1خور و بیابانکاصفهانپرورش دام سبک و سنگین191

سازمان امور عشایر ایران300300بگلر اسکندریپست بانکروستای دولت آباد کریم-چادگان 1چادگاناصفهانگشت گیاهان دارویی192

وزارت جهاد کشاورزی12001200بهادر درودگربانک کشاورزیجعفر آباد مزرعه گلستان طالقانی2خور و بیابانکاصفهان نفر80پرورش شتر 193

پست بانکفالورجان مهرنجان4فالورجاناصفهاندامداری194
بهجت عشوری 

مهرنجانی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

وزارت جهاد کشاورزی150150بهرام دهقانیبانک کشاورزیروستای کاغذی دشت سیف اباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی195

وزارت جهاد کشاورزی500500بهرام قهرمان زادهصندوق کارآفرینی امیدسمیرم پادنا علیاروستای پهلو شکن1سمیرماصفهانراسی10پرورش گاو شیری196



197
-پرورش گاو شیری و تولید شیر

گاوداری
وزارت جهاد کشاورزی15001500بهرام مومنیبانک کشاورزیروستای خویگان-فریدونشهر2فریدونشهراصفهان

صندوق کارآفرینی امیداراضی گورت-خوراسگان-اصفهان2اصفهاناصفهانپرورش گوسفند دو رگ198
بهرام یوسفی 

گورتی
وزارت جهاد کشاورزی850850

199
تولید صنایع دستی تابلوهای قلمزنی 

نقش برجسته سازی –
980980بهروز راعی دهقیبانک توسعه تعاون-میدان سپاه  –دهق  –نجف آباد 2نجف آباداصفهان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی300300بهروز هوشیارجاهپست بانکتیران و کرون روستای محمدیه1تیران وکروناصفهانموسیر-کشت گیاهان دارویی 200

بانک کشاورزی3روستای اهلل آباد مزرعه چاه شماره2لنجاناصفهانپرواربندی گوساله201
بهزاد هادی ورنا 

مخواستی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

بانک توسعه تعاونسمیرم وردشت روستای چشمه رحمن1سمیرماصفهانپرورش و پروار بندی بره202
بهمن سیفی 

عبدالسلیمانلو
سازمان امور عشایر ایران200200

بانک کشاورزیمبارکه اراضی تنگ خولنجان2مبارکهاصفهانپرورش گاو شیری203
بهمن مردانی 

لنجی
وزارت جهاد کشاورزی10901090

سازمان امور عشایر ایران500500بهمن نرییصندوق کارآفرینی امیدمنطقه عشایری سلطان خلیل-روستای اسفرجان2شهرضااصفهانپروار بندی دام سبک204

5نجف آباداصفهانتولید و پخش پوشاک205
نجف اباد نهضت اباد جنب مسجد حضرت ابوالفضل نبش 

خ خیام
وزارت صنعت، معدن و تجارت780780بهناز صادقیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای کاهریز-زرین شهر1لنجاناصفهانکشت و بهره برداری زعفران206
بهناز فرهمند 

کاهریزی
وزارت جهاد کشاورزی900900

پست بانک71اصفهان مبارکه حسن آباد بیدکان خ فوالد پ1مبارکهاصفهانتوسعه دفتر آی سی تی207
بهنام احمدی 

حسن آبادی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی600600بیژن رستمیانبانک توسعه تعاونسمیرم روستای هست1سمیرماصفهان راسی بره پرواری150بهره برداری 208

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 209
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امیدخ نظامی-بلوارامام رضا-روستای ازان1

بیگم سلطان 

اقدامی
وزارت جهاد کشاورزی155155

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 210
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی170170پروانه اسحاقیصندوق کارآفرینی امیدخ انقالب-روستای ازان1



500500پروانه نصرتیبانک توسعه تعاونسمیرم منطقه وردشت روستای نرمه1سمیرماصفهانرودوزی های سنتی211
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فالورجاناصفهانقالی بافی212
اصفهان فالورجان علیشاهدان کوی نانوایی جنب مدرسه 

دخترانه
پست بانک

پروین اکبری 

بابوکانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 213
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید58پالک-کوچه احسان-خ مصلی-روستای ازان1

پروین جعفری 

ازان
وزارت جهاد کشاورزی155155

وزارت جهاد کشاورزی400400پری زمانیبانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای سنگ سفید باغکل1خوانساراصفهان هکتار2کاشت موسیر در 214

پست بانکباغبهادران روستای رحمت اباد خیابان ملت1لنجاناصفهانتولید وبسته بندی نان215
پریسا رجبی 

مورکانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

5فالورجاناصفهانمبلمان و مصنوعات چوبی216
فالورجان روستای کرسکان انتهای خ سعدی صنایع 

چوب خانه نقش
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500پیام تخشاصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی500500پیشرو کهندلصندوق کارآفرینی امیدسمیرم سرچغا1سمیرماصفهانراسی38طرح گوسفند داشتی 217

پست بانکقبرکیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهاندامداری218
پیمان 

2410525849
سازمان امور عشایر ایران250250

وزارت جهاد کشاورزی200200تقی فروغیبانک کشاورزی6شهرستان خوانسار منطقه ویست کوچه فرهنگ 1خوانساراصفهانکاشت سیر در یک هکتار219

وزارت جهاد کشاورزی300300تقی گویابانک کشاورزیمزرعه ملک آباد- سفیددشت - آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی220

وزارت جهاد کشاورزی600600تیمور آقاییبانک کشاورزیسمیرم بخش وردشت اقداش2سمیرماصفهانبهسازی و نوسازس طرح دامی کوچک221

وزارت جهاد کشاورزی10001000تیمور فرهمندپست بانکروستای کاهریز1لنجاناصفهانپرواربندی گوساله222

سازمان امور عشایر ایران10001000تیمور فرهمندیانصندوق کارآفرینی امیددهاقان عشایر منطقه شهرستان دهاقان2دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی223

وزارت جهاد کشاورزی12001200جعفر علی زادهبانک کشاورزیفالورجان کافشان4فالورجاناصفهاندامداری224

وزارت جهاد کشاورزی10001000جعفر فرزامصندوق کارآفرینی امیدمزرعه ناصرآباد2شهرضااصفهانگلخانه سبزی و صیفی225



5خوانساراصفهانتولید ، پرورش و فرآوری شترمرغ226
 166پالک - اراضی روستای تجره - خوانسار - اصفهان 

 اصلی بخش جغرافیای مرکزی26فرعی از 
وزارت جهاد کشاورزی35003500جالل شرفیبانک کشاورزی

5ناییناصفهانکارگاه تیرچه و بلوک بهارستان227
روستای - بهارستان - شهرستان نایین - استان اصفهان 

کجان
بانک توسعه تعاون

جلیل بصیری 

کجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400

228
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران200200جلیل فوالدیبانک توسعه تعاون(عشایر  )خاکنسوز - پشته - سمیرم 1سمیرماصفهان

2ناییناصفهان رأس190پرواربندی بره 229
مزرعه - منطقه عشین - شهر انارک - شهرستان نایین 

مظفرآباد
پست بانک

جمال حاجی 

جعفری انارکی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

وزارت جهاد کشاورزی41754175جمشید ترنگانپست بانکاصفهان بخش جلگه روستای جمبزه3اصفهاناصفهانپرورش گاوشیری230

231
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
پست بانکسمیرم منطقه وردشت روستای حیدر اباد1سمیرماصفهان

جمشید 

علیمردانی نره ء
سازمان امور عشایر ایران100100

بانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند232
جمشید هاشم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی400400

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 233
شاهین 

شهرومیمه
1

کنارمیدان -خیابان سیدصالحه خاتون-روستای ازان

آسیاب
وزارت جهاد کشاورزی5555جمیله اقدامیصندوق کارآفرینی امید

200200جمیله دریبانک توسعه تعاونفالورجان روستای موسیان کوچه شهید تبریزی1فالورجاناصفهانپروانه فعالیت مشاغل خانگی234
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی600600جمیله رشیدیبانک توسعه تعاونروستای محمداباد دشت محمدیه2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی235

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 236
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید1073پالک-خ ابن سینا-روستای ازان1

جمیله کریم 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی8585

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 237
شاهین 

شهرومیمه
1

کوچه بن بست -میدان مالک اشتر-روستای ازان

فرهنگیان
وزارت جهاد کشاورزی155155جمیله کساییصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای چم طاق- لنجان 1لنجاناصفهانتولید فرش دستباف238
جنت شادمانی 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200



اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 239
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی155155جهان رخ عبدلیصندوق کارآفرینی امید165پالک-4شرقی-خیابان ابن سینا-روستای ازان1

بانک توسعه تعاونعشایر منطقه سمیرم1سمیرماصفهان( راس150)پرواربندی گوسفند 240
جهانبخش 

عظیمی دوست
سازمان امور عشایر ایران250250

بانک کشاورزیجاده تیکن روبروی سنگ شکن و منطقه میرزا آغاسی4گلپایگاناصفهانهکتار زعفران4.8کشت 241
جهانبخش نیک 

نظر
وزارت جهاد کشاورزی15001500

سازمان امور عشایر ایران250250جهانگیر جاسمیپست بانکسهران ونک- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهانپرواربندی دام سبک242

وزارت جهاد کشاورزی25002500جهانگیر صالحیبانک توسعه تعاوناصفهان تیران رضوانیه احمد آباد4تیران وکروناصفهانگاو شیری243

سازمان امور عشایر ایران400400جهانگیر عربیصندوق کارآفرینی امیدمنطقه ی عشایری سلطان خلیل.هونجان.شهرضا 1شهرضااصفهاندامداری244

وزارت جهاد کشاورزی900900جواد پوربراتبانک کشاورزیابوزیداباد مزرع خواجه علی2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی245

246
طرح توسعه و بهبود خدمات کمپ 

ترک اعتیاد
2گلپایگاناصفهان

گلپایگان روستای رباط سرخ انتهای کوچه شهید محمد 

اسماعیل بیاتی کمپ طلوع دوباره
سازمان بهزیستی کشور800800جواد تاجداریبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیبرران جنوبی-اصفهان1اصفهاناصفهانپرورش زنبور عسل247
جواد تقی 

حسین آبادی
وزارت جهاد کشاورزی450450

وزارت جهاد کشاورزی630630جواد تیموریبانک کشاورزیروستای گرموک- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( هکتار3)گل محمدی 248

2اصفهاناصفهانشیالت249
ورزنه شهرک امام جعفرصادق بلوارشهید فهمیده خیابان 

58قایم شرقی پ 
وزارت جهاد کشاورزی300300جواد جابر ورزنهپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی196196جواد جعفریبانک کشاورزیروستای ریجن1آران وبیدگلاصفهانمکانیزاسیون250

1برخواراصفهانپرورش بره پرواری251
اصفهان شهرستان برخوارروستای علی آباد مال علی خ 

مخابرات قلعه پایین جنب چاه موتور
پست بانک

جواد جعفری 

علی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی400400جواد حبیبیبانک توسعه تعاونشهرستان اردستان روستای امیران1اردستاناصفهانپرورش زنبور عسل252

وزارت جهاد کشاورزی600600جواد خادمیبانک کشاورزیروستای یزدالن دشت فجر2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل محمدی253

بانک کشاورزیروستای گیشی-بخش جلگه-اصفهان1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری254
جواد دهقانی 

قمشانی
وزارت جهاد کشاورزی880880



بانک کشاورزیخمینی شهر بلوار الغدیر روستای تیرانچی2خمینی شهراصفهانتوسعه زنبوداری255
جواد سلطانی 

تیرانچی
وزارت جهاد کشاورزی800800

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000جواد صادقیبانک توسعه تعاونتیران عزیزآباد معدن شن و ماسه صادقی1تیران وکروناصفهانمعدن شن و ماسه256

3مبارکهاصفهانپروار بندی بره257
 بن 16اصفهان خ صمدیه غربی خ مدرس نجفی کوی 

بست شهیذ رضایی
بانک کشاورزی

جواد صادقی 

برزانی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

5تیران وکروناصفهانگلخانه سبزی و سیفی258
- کرون سفال - کرون - تیران و کرون - اصفهان 

روستایی سوران
وزارت جهاد کشاورزی40004000جواد صناعیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی250250جواد طبسیبانک کشاورزیگروه کشاورزی شهید باهنر- شهرستان اردستان زواره 1اردستاناصفهانکاشت گل محمدی259

پست بانکفالورجان روستای مهرنجان کوچه قشقایی1فالورجاناصفهانخدمات کامپیوتری260
جواد عشوری 

مهرنجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

بانک کشاورزیروستای علی آباد- سفیددشت - آران و بیدگل - اصفهان 1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران261
جواد قاسمی 

علی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی640640

3اصفهاناصفهاناقامتگاه بوم گردی262
کوهپایه روستای قهی جنب آب انبار حاج خان نایب 

کوچه شهید ابوالقاسم قرهی
15701570جواد قرهی قهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای علی آباد- سفیددشت - آران و بیدگل - اصفهان 1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی و زعفران263
جواد کرامتی 

نوش آبادی
وزارت جهاد کشاورزی640640

وزارت جهاد کشاورزی400400جواد ماندیانصندوق کارآفرینی امیددهاقان روستای علی آباد جمبزه صحرای حکیم آباد1دهاقاناصفهانگاوداری شیری264

وزارت جهاد کشاورزی40004000جواد محمدیبانک کشاورزیمزرعه نوکن سمندگان- چادگان –اصفهان 3چادگاناصفهانگلخانه صیفی265

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500جواد محمدیصندوق کارآفرینی امید358فالورجان روستای پالرت بلوار شهدا پ 7فالورجاناصفهانخدمات وررزشی266

1آران وبیدگلاصفهان(تراکتور)مکانیزاسیون267
اراضی -روستای محمدآباد ابوزیدآباد-آران و بیدگل

مرزعه شهید باهنر
بانک کشاورزی

جواد معدنچی 

زارع
وزارت جهاد کشاورزی780780

بانک کشاورزیسمیرم وردشت روستای سبزاباد2سمیرماصفهانبهره برداری دامداری روستایی268
جواد نادری 

درشوری
وزارت جهاد کشاورزی700700

10001000جواد نایبصندوق کارآفرینی امید5خوروبیابانک روستای مهرجان پ 2خور و بیابانکاصفهاناقامتگاه بوم گردی269
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



2000020000جوانشیر چراغیپست بانک4کیلو متر - چادگان27چادگاناصفهانمجتمع فرهنگی و تفریحی بین راهی270
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

وزارت جهاد کشاورزی600600حاج بابا تابانپست بانکسمیرم وردشت روستای نورابادقرمزی1سمیرماصفهان(راس140)پرواربندی گوسفند 271

بانک کشاورزیابوزیداباد دشت همت اباد2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران272
حاجیه خاتون 

معتمدی
وزارت جهاد کشاورزی640640

273
پرورش بره پرواری بهسازی اماکن 

دامی کوچک روستایی
وزارت جهاد کشاورزی500500حاصل بازیاربانک توسعه تعاونروستای روداباد- پادنای سفلی - سمیرم1سمیرماصفهان

بانک توسعه تعاونروستای بارند علیا- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهانراسی100یک واحد گوسفند پرواری274
حامد بختیار تل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی850850

وزارت جهاد کشاورزی11001100حامد بیغمیبانک کشاورزیابوزیداباد روستای کاغذی1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و کشت گل محمدی275

وزارت جهاد کشاورزی310310حامد رییسیانبانک کشاورزیسمیرم سیور روستای علی آباد1سمیرماصفهان( هکتار1/3)احداث باغ گل محمدی 276

پست بانکروستای مرق محله پایین1کاشاناصفهانکشت زعفران به مساحت یک هکتار277
حامد علی عرب 

مرقی
وزارت جهاد کشاورزی640640

وزارت جهاد کشاورزی640640حامد فتحیبانک کشاورزیبخش مرکزی روستای یزدل1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران278

279
توسعه فناوری دفتر آ سی تی 

روستایی
490490حامد کوشافرپست بانکبخش امامزاده روستای اریسمان خ امام1نطنزاصفهان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیبخش بن رود شهر ورزنه مزرعه هینجرد2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی280
حبیب اهلل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی560560

پست بانکفالورجان قلعه مهرنجان خ اصلی جنب مسجد2فالورجاناصفهانگوسفند داشتی281
حبیب اله فتحی 

مهرنجانی
وزارت جهاد کشاورزی600600



وزارت جهاد کشاورزی550550حبیب توکلیپست بانکروستای فارفان- بخش بن رود - اصفهان2اصفهاناصفهانپرورش بره پرواری کوچک روستایی282

وزارت جهاد کشاورزی900900حبیب زوارهبانک توسعه تعاوناصفهان فریدن دامنه2فریدناصفهان راسی30پرورش گاو شیری 283

صندوق کارآفرینی امیداصفهان بخش مرکزی روستای اندالن1اصفهاناصفهانگاوداری شیری284
حجت اله 

شیرازی باصیری
وزارت جهاد کشاورزی25002500

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای مادرکان1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی285
حجت اله نجاتی 

مادرکانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500حجت خادمیصندوق کارآفرینی امیدروستای یزدالن_ابوزیداباد 2آران وبیدگلاصفهانکرایه لوازم صوتی برگزاری مجالس286

1خوانساراصفهانبوم گردی روستایی287
-روستای ویست -شهرستان خوانسار-استان اصفهان

جنب مسجد فاطمیه-خیابان کوثر-محل رباط
990990حجت سالمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

288

تولید قطره چکان های آبیاری تحت 

فشار در کشاورزی توسط دستگاه 

تزریق پالستیک

پست بانکاردستان مهاباد ابتدای جاده موغار3اردستاناصفهان

حجت 

نژاداحمدی 

مهابادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

سازمان امور عشایر ایران900900حسام قرقانیصندوق کارآفرینی امیددهاقان منطقه عشایری دشتک2دهاقاناصفهاندامداری289

بانک کشاورزیروستای علی آباد- تیران و کرون 4تیران وکروناصفهاناحداث گلخانه سبزی و صیفی290
حسام مظاهری 

تهرانی
وزارت جهاد کشاورزی46004600

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن اسماعیلیبانک کشاورزیشهر ابریشم5فالورجاناصفهانگلخانه بینا بینی291

وزارت جهاد کشاورزی14001400حسن اشرفیبانک کشاورزیروستای روران-بخش مرکزی-اصفهان1اصفهاناصفهان(سبزی و صیفی)تولیدات گلخانه ای292



4اصفهاناصفهانفراورده های پسته و بسته بندی293
جنب تابلو -جاده نصراباد-محمداباد-جرقویه سفلی

-شهرداری
پست بانک

حسن ایروانی 

محمدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

294
تامین بخشی از سرمایه در گردش 

مورد نیاز شرکت کیمیا شیر
5مبارکهاصفهان

بعد از شهرک صنعتی مبارکه و - جاده اصفهان ، مبارکه 

روبروی سه راه پلی اکریل- مجتمع رفاهی رز آبی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت95009500حسن تجددبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیبخش بن رود روستای بزم3اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری روستایی295
حسن حبیبی 

جندانی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

بانک کشاورزیدهاقان روستای کره کوشک سنگر3دهاقاناصفهانپروش گوسفند296
حسن حسینیان 

عطاآبادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

وزارت جهاد کشاورزی300300حسن درخشندهبانک کشاورزیابوزیداباد دشت شهید منتظری1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی297

بانک کشاورزییزدل- آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران298
حسن زیارتی 

یزدلی
وزارت جهاد کشاورزی400400

299
محصوالت )تولید سبزی و صیفی

(گلخانه ای
بانک کشاورزیروستای روران-براآن جنوبی2اصفهاناصفهان

حسن شجاعی 

واژنانی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

بانک کشاورزیغیاث آباد-اقبالیه-مزارع رحمت آباد-نوش آباد1آران وبیدگلاصفهان(تراکتور)مکانیزاسیون300
حسن طاهرزاده 

نوش آبادی
وزارت جهاد کشاورزی507507

بانک کشاورزیدولت اباد قنات ده جنب کانال نرسیده به چاه مکینه1تیران وکروناصفهانگیاهان دارویی301
حسن عباسی 

دره بیدی
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت جهاد کشاورزی33003300حسن علی طاییبانک کشاورزیمزرعه روستای دهان. سمیرم2سمیرماصفهان( راس200)واحد پروار بندی بره 302

اصفهانپروابندی بره303
بو یین و 

میاندشت
5

-بویین میاندشت اراضی افوس-استان اصفهان شهرستان 

 ششجوان و اغچه
وزارت جهاد کشاورزی24002400حسن فرح بخشبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی400400حسن قاسمیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند304

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای خورچان1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی305
حسن قاسمی 

دستجردی
وزارت جهاد کشاورزی400400



وزارت جهاد کشاورزی720720حسن قره قانلیپست بانکمعصوم آباد- شهرستان شهرضا 1شهرضااصفهانپرورش گاو شیری306

پست بانکتیران و کرون روستای محمدیه1تیران وکروناصفهانکاشت موسیر307
حسن کریمی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی400400

308
خرید تلیسه دام جهت واحد گاوداری 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500حسن گودالیبانک کشاورزیکاشان روستای جوشقان استرک1کاشاناصفهان

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه شهر اژیه1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی309
حسن محسنی 

اژیه
وزارت جهاد کشاورزی400400

اصفهاندامداری و کشاورزی310
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن میرزاییپست بانکروستاس لوشاب1

پست بانکاصفهان بخش جلگه شهر اژیه2اصفهاناصفهانپرورش بره پرواری کوچک روستایی311
حسن نظام زاده 

اژیه
وزارت جهاد کشاورزی900900

312

با  ( راس60)پرواربندی گوسفند 

مجوز بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی480480حسن نوذریبانک توسعه تعاونسمیرم روستای چشمه خونی1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی900900حسن هادیانبانک کشاورزیفالورجان بجگرد خ امام ک وحدت3فالورجاناصفهانگلخانه بینا بینی313

314
تعمیر ماشین آالت و ادوات و 

مکانیزاسیون کشاورزی
4فالورجاناصفهان

فالورجان بخش پیربکران دهستان سهر و فیروزان 

22خیابان بابا محمود کوچه شهیدان صابری پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400حسن وکیلیپست بانک

2مبارکهاصفهانپرورش گاو شیری315
 و 558016مبارکه جاده صنایع هفتم تیر مختصات 

3581938
بانک کشاورزی

حسنعلی بابایی 

بارچانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

وزارت جهاد کشاورزی800800حسنعلی بالنیانپست بانکروستای بالن-دهستان کوهستان-نایین2ناییناصفهانپرواربندی بره316

وزارت جهاد کشاورزی500500حسنعلی شمسبانک کشاورزیدامداری- روستای سوالر 1شهرضااصفهانپرورش گاو شیری317



1اصفهاناصفهانگوساله پرواری318
اصفهان بخش جلگه روستای خرم خیابان امام رضا منزل 

شخصی
وزارت جهاد کشاورزی400400حسنعلی هاشمیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200حسین ابراهیمیبانک کشاورزیاراضی روستای طامه- نطنز 2نطنزاصفهانپرورش زنبور عسل و تولید عسل319

بانک کشاورزیدهاقان روستای همگین5دهاقاناصفهانگلخانه سبزی و صیفی320

حسین 

اسماعیلیان 

دهاقانی

وزارت جهاد کشاورزی55005500

321
دفترخدمات ارتباطی وفناوری 

اطالعات
پست بانکروستای ریجن جنب مخابرات1آران وبیدگلاصفهان

حسین اکبری 

ریجنی
350350

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

صندوق کارآفرینی امید130130حسین امینیصندوق کارآفرینی امیداصفهان اسفنداران1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هرروستا یک محصول 322

323
 راس دام سبک یک دوره شش 50

ماهه
پست بانکقبر کیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

حسین ایمانی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران100100

1آران وبیدگلاصفهاندامپروری324
آران و بیدگل منطقه سفید دشت روستای یزدل مجتمع 

دامداران
بانک کشاورزی

حسین آخوندی 

محمدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

325
پرورش واصالح نژاد دام )دامپروری

(سبک و سنگین
پست بانکاصفهان ورزنه روستای اشکهران جنب حسینیه اباعبدهلل2اصفهاناصفهان

حسین آقاجانی 

اشکهرانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

4تیران وکروناصفهاناحداث گلخانه سبزی و سیفی326
تیران و کرون روستای سوران خیابان مدرسه شبانه 

روزی باالتر از گاوداری فرعی سوم
وزارت جهاد کشاورزی29502950حسین باقریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی400400حسین باقری اژیهبانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه شهر اژیه1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی327

وزارت جهاد کشاورزی400400حسین براتیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند328

وزارت جهاد کشاورزی400400حسین براتیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند329



وزارت جهاد کشاورزی300300حسین بژهبانک کشاورزیابوزیداباد دشت شهید دستغیب2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی330

331
تولید و تعمیر ادوات و ماشین آالت 

کشاورزی
2فریدناصفهان

استان اصفهان، شهرستان فریدن، روستای اسکندری 

برآفتاب، جنب پمپ بنزین، کارگاه صنعتی آریا
وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300حسین بهرامیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاون87پالک-فلکه شهرداری-مهاباد-اردستان-اصفهان1اردستاناصفهانزنبور داری332
حسین پورباقری 

مهابادی
وزارت جهاد کشاورزی250250

وزارت جهاد کشاورزی600600حسین پویانبانک توسعه تعاونشهرستان اردستان گروه کشاورزی آزادی کبودان1اردستاناصفهانکاشت گل محمدی333

بانک کشاورزیطرقرود نطنز2نطنزاصفهانپروار بندی گوساله334
حسین توکلی 

طرقی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

وزارت جهاد کشاورزی200200حسین جعفریبانک کشاورزیروستای ریجن دشت مبارک اباد1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران335

336
 کلنی زنبورعسل 170تولید عسل از 

مدرن
وزارت جهاد کشاورزی590590حسین جعفریبانک کشاورزیامام زاده زید ابن علی و تنگ اشکفت1سمیرماصفهان

اصفهانراس مولد.50گاوداری شیری 337
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی62506250حسین جورمندبانک کشاورزیونداده خسروآباد خیابان اکبر جورمند دامداری جورمند5

500500حسین چمن پیرابانک توسعه تعاونروستای آشتیان- چوپانان 1ناییناصفهانتوسعه بوم گردی338
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکاصفهان فریدونشهر روستای میالگرد2فریدونشهراصفهانکارگاه پولک و نبات339
حسین خواجه 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

1خوانساراصفهانکاشت گل محمدی در یک هکتار340
شهرستان خوانسار روستای کهرت مزرعه دشت چاه 

شخصی خوبرو
وزارت جهاد کشاورزی250250حسین خوبروبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین دهقانیبانک کشاورزیابوزیداباد دشت همت اباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی341

10001000حسین دویستیصندوق کارآفرینی امیدروستای میدانک اول- فریدونشهر- اصفهان 2فریدونشهراصفهاناقامتگاه بوم گردی342
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاصفهان فیروز اباد1اصفهاناصفهانگوسفند دورگ داشتی343
حسین رجبیان 

خوراسگانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزی1مزرعه نور آباد-آران و بیدگل1آران وبیدگلاصفهانگل محمدی344
حسین رضایی 

نوش آبادی
وزارت جهاد کشاورزی720720



وزارت جهاد کشاورزی400400حسین رضائیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند345

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین سعیدیبانک کشاورزی90خیابان رباط سوم چهاراه بهار پالک2اصفهاناصفهانپرورش زنبور عسل و تولید عسل346

347
 راسی ٩٠پرورش بره ترکی پرواری 

بهسازی اماکن دامی کوچک روستایی
بانک توسعه تعاونسمیرم روستای چهارراه1سمیرماصفهان

حسین سلیمانی 

قراچه
وزارت جهاد کشاورزی600600

اصفهانپروار بندی بره348
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی20002000حسین سلیمانیانبانک کشاورزیاراضی ونداده- ونداده 1

صندوق کارآفرینی امیدخوروبیابانک روستای چاهملک5خور و بیابانکاصفهاناحداث اقامتگاه بوم گردی349
حسین صفایی 

دوست
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

350

 راسی گوسفند داشتی 70پرورش 

بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

کوچک روستایی

وزارت جهاد کشاورزی600600حسین صمیمیبانک توسعه تعاونسمیرم روستای رود آباد روبروی مخابرات1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی320320حسین طالبیبانک کشاورزیروستای محمد اباد دشت رضویه1آران وبیدگلاصفهانزعفران351

بانک کشاورزیبخش بن رود روستای جندان2اصفهاناصفهانتوسعه دامداری352
حسین عابدی 

جندانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

پست بانکقزاان. کاشان 1کاشاناصفهانزنبور داری353
حسین عباسی 

قزآانی
وزارت جهاد کشاورزی800800

بانک کشاورزیچادگان2چادگاناصفهانپرورش گوساله354
حسین عز یزی 

چادگانی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

وزارت صنعت، معدن و تجارت19001900حسین عظمتیپست بانکگلپایگان، شهرک صنعتی سعید آباد4گلپایگاناصفهانتوسعه کارگاه بسته بندی355

پست بانکروبه روی دهیاری- خ امام خمینی - مهرنجان 1فالورجاناصفهانپرورش گاو شیری356

حسین علی 

عشوری 

مهرنجانی

وزارت جهاد کشاورزی200200



وزارت صنعت، معدن و تجارت300300حسین غالمیصندوق کارآفرینی امیدکاشان بخش نیاسر روستای علوی1کاشاناصفهاننان سنگکی سنتی357

وزارت جهاد کشاورزی950950حسین فودازیبانک کشاورزیروستای فوداز-نایین2ناییناصفهانپرواربندی بره358

پست بانکروستای قلعه بقل-اصفهان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری359
حسین قاسمی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی20902090

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حسین کرمیصندوق کارآفرینی امیداصفهان سمیرم پادنا علیا روستای بیده1سمیرماصفهانتولید فرآورده های لبنی360

وزارت جهاد کشاورزی640640حسین کمالیانبانک کشاورزیابوزیداباد دشت انقالب2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران361

بانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای دره سیب8فریدونشهراصفهان(صنعتی)پروار بندی دام سبک 362
حسین گشول 

ممزایی
وزارت جهاد کشاورزی29002900

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500حسین متین نژادصندوق کارآفرینی امیداصفهان فالورجان کرسگان خیابان سعدی گاراژ قنبری3فالورجاناصفهانتولید قعطات فلزی363

بانک کشاورزییزدل- آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهان(نعنا )کشت گیاهان دارویی 364
حسین 

محمدزاده یزدلی
وزارت جهاد کشاورزی370370

پست بانکاستان اصفهان شهرستان نطنز روستای اوره5نطنزاصفهانکارگاه عرقیات گیاهی365
حسین 

محمدنظری
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی940940حسین محمدیهبانک کشاورزیروستای محمداباد دشت مهدیه2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل محمدی366

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای اسالم اباد1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی367
حسین منتظری 

شاهطوری
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیمتری دماب سمت چپ500منطقه مهردشت 3نجف آباداصفهانگاو داری368
حسین میرزاِیی 

دم آبی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

وزارت جهاد کشاورزی750750حسین ناظمیبانک توسعه تعاونکرسگان- فالورجان 1فالورجاناصفهانتوسعه زنبورداری369

بانک کشاورزیابوزیداباد مزرعه شهید دستغیب1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران370
حسین 

نورمحمدپور
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی400400حسین هادی نیابانک کشاورزیابوزیداباد مزرعه امام حسن مجتبی2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران371

بانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند372
حسین هاشم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی150150حسین هماوردبانک کشاورزیریجن دشت شهید تاریخی2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی373



بانک کشاورزیبخش بن رود روستای جندان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی374
حسین یوسفی 

جندانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیشهرستان اصفهان بخش کوهپایه روستای سهر6اصفهاناصفهانپرورش بز داشتی375
حسینعلی 

اسالمی هرندی
وزارت جهاد کشاورزی85008500

376
بهره برداری از یک واحد پرواربندی 

 رأس40گوساله به ظرفیت 
1سمیرماصفهان

- بخش دناکوه - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

روستای کره دان
بانک توسعه تعاون

حسینعلی 

بخشایش راد
وزارت جهاد کشاورزی900900

بانک کشاورزیدهکرد- علی آباد- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( هکتار3.7)کشت گل محمدی 377
حسینقلی 

استواری
وزارت جهاد کشاورزی888888

بانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای ارجنک خیابان جمهوری1خوانساراصفهانهکتار1کاشت زعفران در 378
حشمت اله اله 

یاری بیک
وزارت جهاد کشاورزی110110

بانک توسعه تعاونتیران و کرون روستای قلعه ناظر- اصفهان 1تیران وکروناصفهانتولید کننده زعفران و گیاهان دارویی379

حشمت اله 

قدیری قلعه 

ناظری

وزارت جهاد کشاورزی400400

380
 2.5کاشت گل محمدی به مساحت 

هکتار
1سمیرماصفهان

- بخش مرکزی - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

جوب خان- رودخانه رحیمی - روستای گل افشان - حنا
وزارت جهاد کشاورزی500500حکیمه کیانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان امور عشایر ایران300300حمداله تیموریصندوق کارآفرینی امیدروستای گرموک- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهاننگهداشت دام سبک381

382
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران200200حمداله نره ایپست بانکسمیرم منطقه وردشت مزرعه شورچه1سمیرماصفهان

2لنجاناصفهانتولید پولک و نبات383
باغبهدران روستای زمان اباد خ شهید اسماعیل ایزدی 

کوچه سبحان
پست بانک

حمزه علی 

ایزدی زمان ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

بانک توسعه تعاونجنب بانک تجارت-بلوار اصلی -طاد2فالورجاناصفهانچاپ و تبلیغات384
حمید انصاری 

طادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

385
کارگاه تولید صنایع دستی و ظروف 

چینی
بانک توسعه تعاوناصفهان فالورجان جالل اباد1فالورجاناصفهان

حمید جاللی 

جالل آبادی
700700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



پست بانک۴شهرصا روستای وشاره کوچه تیر پالک 2شهرضااصفهانپرورش گاو شیری386
حمید رجبی 

وشاره
وزارت جهاد کشاورزی11301130

387
بهسازی و تکمیل ساختمان دامداری 

و تجهیز آن جهت پرورش گاو شیری
پست بانکمزرعه علی اباد- بادرود منطقه قلعه گوشه1نطنزاصفهان

حمید رضا 

حیدری حسن 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای کرسگان خ شهدا کوچه شهید محمدی4فالورجاناصفهانتولید کفش و مصنوعات چرمی388
حمید رضا 

رشادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

بانک کشاورزیابوزیداباد دشت همت آباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی389
حمید رضا 

کاشانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی600600حمید محمدیپست بانکروستای رودآباد- بخش پادنا- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( راس75)پرواربندی گوسفند390

3لنجاناصفهانتولید نرده و حفاظ دیواری391
اشیان و قرق اقا بلوار جانبازان جاده امتداد خیابان شهید 

ولی اهلل غالمی
پست بانک

حمید ملکی 

ورنامخواستی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400

392
بهسازی یک واحد پرورش گوسفند 

 رأس80پرواری به ظرفیت 
1سمیرماصفهان

روستای - برآفتاب - بخش دناکوه - شهرستان سمیرم 

حسن آباد
وزارت جهاد کشاورزی340340حمید نیکبختبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای شهریاری-روستای علی آباد فخره1آران وبیدگلاصفهانگاوداری شیری393
حمیدرضا 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

وزارت جهاد کشاورزی10001000حمیدرضا ایزدیپست بانکدهستان علیا روستای چاهریسه- اردستان 2اردستاناصفهانپرورش قارچ394

2اصفهاناصفهانصنایع دستی خاتم کاری395

جاده ی - روستای زردنجان- مشتاق سوم -اصفهان

معدن پوریای ولی روبروی ورودی معدن داخل کوچه 

صنعت آخرکوچه

صندوق کارآفرینی امید
حمیدرضا آقایی 

کردآبادی
13001300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



396
 قطعه 300)پرورش شتر مرغ پرواری 

(ای
بانک کشاورزیمزرعه صندوقلو. روستای هست. سمیرم 3سمیرماصفهان

حمیدرضا 

بهرامیان
وزارت جهاد کشاورزی58505850

2اصفهاناصفهانپروش شتر مرغ397
اصفهان جاده اصفهان نایین بعد از سجزی روستای 

7.4فشارک کیلومتر 
وزارت جهاد کشاورزی10001000حمیدرضا رکنیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکمزرعه شریعت- روستای محمدآباد –آران و بیدگل 10آران وبیدگلاصفهانتولید محصوالت گلخانه ای398
حمیدرضا 

سرکرده
وزارت جهاد کشاورزی2300023000

بانک کشاورزی59پالک - خیابان شهید اکاری - روستای رباط ملکی 1گلپایگاناصفهانپرورش گیاهان دارویی399
حمیدرضا 

شکوری
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیخ بهشتی- جزاوند - قمصر 1کاشاناصفهانتولید گالب وعرقیات گیاهی400
حمیدرضا 

صابری قمصری
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 401
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید424پالک-کوچه شهریار-خ عالمه-روستای ازان1

حمیده علی 

اکبری
وزارت جهاد کشاورزی8080

وزارت جهاد کشاورزی600600حمیده مهدیبانک کشاورزیکاشان روستای ویدوج بل شهدا1کاشاناصفهانکاشت گل محمدی402

وزارت جهاد کشاورزی400400حیدر جمالیپست بانکروستای خفر1سمیرماصفهانخرید و پرورش گوسفند403

وزارت جهاد کشاورزی750750حیدر حقیقیبانک توسعه تعاونکرسگان بعد از شبکه ساز کوچه خلیج کوماتسو3فالورجاناصفهانزنبورداری404

405
کشت موسیر و )گیاهان دارویی 

(زعفران 
وزارت جهاد کشاورزی600600حیدر عزیزیپست بانکروستای علی عرب- چادگان 3چادگاناصفهان

بانک کشاورزیشهرضا روستای زیارتگاه4شهرضااصفهانکشت گیاهان گلخانه ای406
حیدر علی شاه 

پیری ولندانی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

5اصفهاناصفهانتوسعه گاوداری صنعتی407
-روستای هرمدان - براآن جنوبی - آبشار سوم - اصفهان 

(صحرا باالی هرمدان) صحرای عباس آباد 
بانک کشاورزی

حیدر قاسمی 

مبارکه
وزارت جهاد کشاورزی1050010500

وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000حیدر قیصریبانک توسعه تعاون2خوانسار روستایی قودجان شهرک یاسر 12خوانساراصفهانتولیدی408



پست بانک293 پالک 4ورکان خ اصلی کوچه ایثار 1کاشاناصفهانتولید مصنوعات چوبی409
حیدرعلی 

تقدسی فر
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

بانک کشاورزیبخش بن رود شهر ورزنه صحرای کره3اصفهاناصفهانپرورش ماهی سردآبی410
حیدرعلی 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی160160

صندوق کارآفرینی امید49132220592دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی411
حیدرعلی 

عاشوری
سازمان امور عشایر ایران500500

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه شهر اژیه1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی412
حیدرعلی 

محسنی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند413
حیدرعلی 

محمدی جو
وزارت جهاد کشاورزی400400

414
کاشت گل محمدی با آبیاری قطره 

ای
2خوانساراصفهان

مزرعه مرغ )خوانسار قودجان قلعه حاج میرزا شفیع 

(نیسان
وزارت جهاد کشاورزی10001000خانم آغا دشتیبانک کشاورزی

415

دفتر خدمات فناوری اطالعات و 

 روستای ictارتباطات روستایی 

ولدخانی

2سمیرماصفهان
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش دناکوه روستای 

ولدخانی
10001000خجسته مظفریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک توسعه تعاوناصفهان فریدونشهر روستای بیجگرد4فریدونشهراصفهانپرورش گاو شیری اصالح نژاد و تلیسه416
خدابخش 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی600600

417
کاشت گل محمدی در سطح یک 

هکتار
اصفهان

شاهین 

شهرومیمه
بانک کشاورزیمیمه روستای ازان مزرعه لورک1

خداداد علی 

اکبری
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی380380خداکرم برونیبانک کشاورزیچادگان روستای درک اباد2چادگاناصفهانپرورش گوسفند داشتی418

419
 راسی در یک 150پرورش گوسفند 

دوره شش ماهه
بانک توسعه تعاونقبر کیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

خداوردی ایمان 

پور
سازمان امور عشایر ایران200200



اصفهان(زعفران )کشت گیاهان دارویی 420
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت بخش ییالق روستای قایم آباد1

خدیجه اکبری 

شاهیوردی
وزارت جهاد کشاورزی510510

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 421
شاهین 

شهرومیمه
1

-کوچه آزادگان-خیابان سیدصالحه خاتون-روستای ازان

57پالک
وزارت جهاد کشاورزی8080خدیجه جباریصندوق کارآفرینی امید

200200خدیجه خلیلیپست بانک(ع)جنب مسجد امام حسن - روستای ویست1خوانساراصفهانمرواربافی422
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

423
زیره )هکتار27کاشت گیاهان دارویی 

(سبز
وزارت جهاد کشاورزی19001900خدیجه رحیمیبانک کشاورزیچشمه خونی-حنا-شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیروستای جوشقان استرک1کاشاناصفهانپرواربندی گوساله424
خدیجه سادات 

سیادتی
وزارت جهاد کشاورزی800800

425
کشت وپرورش زعفران و گیاهان 

 هکتار2دارویی درسطح 
وزارت جهاد کشاورزی600600خدیجه سورانیبانک کشاورزیروستای غرغن- فریدن 3فریدناصفهان

426
 راسی گوسفند با مجوز 60پرواربندی 

بهسازی اماکن دامی روستایی
وزارت جهاد کشاورزی600600خسرو خواجهپست بانکسمیرم پادنا روستای مورک1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی400400خسرو عربلو نرهپست بانکمروک-وردشت-شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( کلنی 400)پرورش زنبورعسل427

1سمیرماصفهان( هکتار2.5)کاشت گل محمدی428
 کیلومتری جاده سمیرم یاسوج مزرعه 20سمیرم 

سعادت آباد
وزارت جهاد کشاورزی600600خلیل صابریبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امید طبقه همکف737 دی پالک 9قودجان کوچه نبوت بلوار 1خوانساراصفهانکابینت429
خلیل نصیری بابا 

دگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

پست بانکباغبهادران اراضی طاق لنگه2لنجاناصفهانپرواربندی گوسفند430
خندان کریمیان 

کلیشادرخی
وزارت جهاد کشاورزی10001000



431

 راسی ٩٠پرورش گوسفند پرواری 

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی400400خیبر امیریبانک توسعه تعاونشهرستان سمیرم روستای تنگ خشک1سمیرماصفهان

432
همزمان )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(سازی
سازمان امور عشایر ایران22002200خیبر صالحیصندوق کارآفرینی امیدبخش چنارود روستای هرمانک- چادگان 2چادگاناصفهان

وزارت جهاد کشاورزی500500خیرالنسا بافرانیپست بانکمجتمع یکه درخت بافران-بخش مرکزی-نایین1ناییناصفهانپرواربندی بره433

434
 راسی در یک 200طرح دامداری 

دوره شش ماهه
پست بانکسرگز-فتح آباد-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

دادرس فرامرزی 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران250250

435

 راسی بره ترکی 150پرواربندی 

پرواری بهسازی و نوسازی اماکن 

دامی کوچک و روستایی

وزارت جهاد کشاورزی500500دادرس نوذریبانک توسعه تعاونسمیرم روستای چشمه خونی1سمیرماصفهان

4گلپایگاناصفهانتولید فرآورده های لبنی436
 1خ تولید - ناحیه سنعتی روستای سعیدآباد - گلپایگان 

2فرعی - 
وزارت جهاد کشاورزی50005000داود ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

437
 کلنی زنبورعسل 130تولید عسل از 

مدرن
وزارت جهاد کشاورزی450450داود ابراهیمیبانک کشاورزیونک- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان

438
ساخت مااشین االت و ادوات و 

مکانیزاسیون کشاورزی
صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای کرسکان کوچه مالصدرا2فالورجاناصفهان

داود پرور 

چرمهینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت23802380



بانک کشاورزینطنز روستای جاریان محله باال1نطنزاصفهانکشت زعفران439
داود حق شناس 

جاریانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

10تیران وکروناصفهانپرورش شتر مرغ توأم440
دشت قلعه - روستای قلعه موسی خان - تیران و کرون 

مرغ
بانک کشاورزی

داود خسروی 

سوادجانی
وزارت جهاد کشاورزی1600016000

وزارت جهاد کشاورزی650650داود ذوالفقاریبانک کشاورزیگلپایگان روستای هنده منزل علی ذالفقاری1گلپایگاناصفهانپرورش و نگهداری زنبور عسل441

وزارت جهاد کشاورزی800800داود سلیمانیبانک کشاورزیجنب روستای شید آباد-روستای رباط ملکی-گلپایگان2گلپایگاناصفهان هکتار زعفران2کشت 442

443

بهسازی .  راسی گوسفند١۲٠پرورش 

و نوسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی200200داود سهرابی فردصندوق کارآفرینی امیدسمیرم وردشت روستای ورق1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیدشت رحمت اباد1آران وبیدگلاصفهانگل محمدی444
داود صانعی نژاد 

بیدگلی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200درنا خردمندپست بانکسمیرم حنا1سمیرماصفهانقالیبافان دستباف445

وزارت جهاد کشاورزی10001000ذبیح اهلل ایزدیبانک کشاورزیاصفهان شهرضا روستای امین آباد4شهرضااصفهانگوسفند داری داشتی446

بانک کشاورزیروستای محمداباد دشت مهدیه1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی447
ذبیح اهلل رجب 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی300300

پست بانکسمیرم، وردشت، روستای فتح آباد1سمیرماصفهان( راس120)بهسازی و نوسازی 448
ذوالفغار افخمی 

عمله قشقایی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی200200راحله سوادکوهیبانک توسعه تعاون207اصفهان فریدونشهر کوی فرهنگیان ردیف اول پالک 1فریدونشهراصفهانباغبانی و پرورش گل محمدی449

450
 Cuminumکشت زیره سبز

cyminum (16 هکتار )
بانک توسعه تعاونسمیرم روستای ضرغام آباد1سمیرماصفهان

راضیه انصاری 

پورجرم افشاری
وزارت جهاد کشاورزی600600

بانک توسعه تعاونفالورجان روستای دشتچی1فالورجاناصفهانسرمه دوزی451
راضیه صفری 

دشتچی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 452
شاهین 

شهرومیمه
1

روبه روی -خ عدالت-خ عالمه طباطبایی-روستای ازان

مدرسه عدالت
وزارت جهاد کشاورزی8080راضیه علی جانیصندوق کارآفرینی امید

1فالورجاناصفهانخیاطی453
پیربکران روستای پالرت خیابان شهید نجاتعلی محمدی 

1کوچه گلستان 
پست بانک

راضیه محمدی 

فرتخونی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3مبارکهاصفهانتوسعه دفتر آی سی تی454
اصفهان مبارکه زیباشهر روستای زودان بعد از مسجد 

چهارده معصوم
پست بانک

راضیه مرادی 

فرتخونی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی10001000راضیه ناظمیپست بانک-اصفهان1اصفهاناصفهانپرورش زنبورعسل455

456
 راس دام سبک در یک 50پرورش 

دوره شش ماهه
پست بانکقبرکیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

راه علی سوسنی 

نیا
سازمان امور عشایر ایران150150

پست بانکشهرستان اردستان روستای سریجهن1اردستاناصفهانکاشت زعفران457
رحمت اله 

دهقانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک توسعه تعاونشهرستان شهرضا1شهرضااصفهانپرورش گاو شیری و گوشتی458
رحمت اله 

سبزواری
وزارت جهاد کشاورزی500500

2مبارکهاصفهانساخت مبلمان اداری و مسکونی459
مبارکه زیباشهر روستای اراضی کوچه شهید مرتضی 

22خرمی پالک 
پست بانک

رحمت اله 

قاسمی میر آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

460

تاسیس شعبه روستایی آموزشگاه 

ازادفنی وحرفه ای انجمن کاوش 

دردهستان اریسمان

آموزش فنی حرفه ای550550رحمت فروزانفربانک توسعه تعاونمیدان ابوالفضل کوی بهار- دهستان اریسمان - بادرود1نطنزاصفهان

بانک کشاورزیبخش بن رود روستای جندان1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی461
رحیم عابدی 

جندانی
وزارت جهاد کشاورزی890890

سازمان امور عشایر ایران450450رستم بنیادی نیاصندوق کارآفرینی امیدمنطقه ی عشایری سلطان خلیل.هونجان.شهرضا 1شهرضااصفهاندامداری462



463
پرورش گوسفند داشتی کوچک 

روستایی
پست بانکبخش بن رود روستای بزم2اصفهاناصفهان

رسول احمدی 

کفرودی
وزارت جهاد کشاورزی600600

اصفهان راس مولد19گاوداری شیری 464
شاهین 

شهرومیمه
بانک کشاورزیاراضی محمودآباد گرگاب2

رسول حاتم 

پورجزی
وزارت جهاد کشاورزی21502150

بانک کشاورزیاصفهان براآن شمالی روستای اسفینا1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری465
رسول خاکزاری 

مهدی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی320320

پست بانکجاده پاکوه-بخش مرکزی-نایین2ناییناصفهانپرواربندی گوساله466
رسول سفیدگر 

نایینی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

10اصفهاناصفهانصنایع چوب467
نصرآباد جرقویه سفلی خیابان بهمن بلوار امام رضا پالک 

169
پست بانک

رسول صفری 

نصرآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

468
بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

کوچک روستایی
بانک توسعه تعاونسمیرم روستای گل افشان1سمیرماصفهان

رسول 

قایدرحیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

اصفهانگلخانه صیفی469
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی24002400رسول محتاج خدابانک کشاورزیمزرعه مشاع سیزده نفری-روستای خسروآباد 3

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000رسول نیکخواهبانک توسعه تعاونکاشان روستای ورکان بخش برزک کوچه مسجد جامع2کاشاناصفهانتولید گالب و عرقیات گیاهی470

وزارت جهاد کشاورزی70007000رضا احمدیانبانک کشاورزیمیر لطف اله-کوهپایه10اصفهاناصفهانپرورش بز سانن471

10001000رضا اسالمیصندوق کارآفرینی امیدخوروبیابانک روستای نصر آباد3خور و بیابانکاصفهانبهره برداری اقامتگاه بوم گردی472
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

473
طرح توسعه کارگاه تولید شیرآالت 

شرکت تعاونی پدیده گلپایگان
6گلپایگاناصفهان

گلپایگان روستان آرجان، خیابان شهید علی اکبر 

، طبقه همکف10، پالک 1شاهپری، کوچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000رضا اشراقیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیداصفهان اسفنداران1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هر روستا یک محصول474
رضا افراز 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید150150



بانک کشاورزیروستای علی اباد دشت علی اباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی475
رضا خانجانی 

ارانی
وزارت جهاد کشاورزی250250

476
تولید تجهیزات آموزشی و صندلی 

اداری
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500رضا ذبیحیبانک توسعه تعاون16 پالک 9نجف آباد روستای جالل آباد کوچه صنعت 7نجف آباداصفهان

وزارت جهاد کشاورزی32003200رضا رستمیبانک کشاورزیاصفهان خوراسگان راران صحرا ازوار5اصفهاناصفهانگلخانه477

478
طراحی و تولید و تعمیر ادوات 

کشاورزی،باغبانی و دامپروری
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950رضا ریسیانپست بانکروستای علی آباد و سیور-سمیرم1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی60006000رضا زمانیبانک کشاورزیروستای انالوجه- بخش مرکزی- چادگان- اصفهان11چادگاناصفهان(دکمه ای)قارچ صنعتی479

وزارت جهاد کشاورزی22002200رضا سلیمیپست بانکجنب پمپ بنزین مهدی آباد-افجان2تیران وکروناصفهانتوسعه گلخانه480

وزارت جهاد کشاورزی400400رضا شمس پوربانک توسعه تعاونمزرعه سید-دهستان کوهستان-نایین1ناییناصفهانپرورش زنبور عسل481

وزارت جهاد کشاورزی300300رضا صالحیصندوق کارآفرینی امیدچادگان روستای فراموشجان1چادگاناصفهانپرورش گوسفند داشتی482

وزارت جهاد کشاورزی800800رضا صالحیپست بانکروستای معروف آباد- شهر رزوه- چادگان -اصفهان 1چادگاناصفهانپرورش گاوداری شیری483

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا فاتحیپست بانکروستای اشن-اصفهان1اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل484

وزارت جهاد کشاورزی300300رضا فالحیبانک کشاورزیابوزیداباد روستای حسین اباد دشت اقبالیه1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی485

وزارت جهاد کشاورزی150150رضا قاسمیبانک کشاورزیروستای حسین اباد کویر دشت مهدیه1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی486

2آران وبیدگلاصفهانپرورش گوساله گوشتی487
آران و بیدگل منطقه سفید دشت روستای یزدل مجتمع 

دامداران
بانک کشاورزی

رضا کاظمی 

یزدلی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیروستای زردنجان-برآن شمالی-اصفهان3اصفهاناصفهاناحداث گلخانه و تولید سبزی و صیفی488
رضا ماهرانی 

برزانی
وزارت جهاد کشاورزی48004800



بانک توسعه تعاونروستای اشکستان-بخش مرکزی-نایین2ناییناصفهانپرورش شترمرغ489
رضا میرزابیکی 

نائینی
وزارت جهاد کشاورزی800800

بانک کشاورزیکاشان استرک مجتمع دامداران جوشقان استرک1کاشاناصفهانخرید تلیسه-گاوداری شیری490
رضا نقدی 

جوشقانی
وزارت جهاد کشاورزی700700

وزارت جهاد کشاورزی600600رضا نوریبانک کشاورزیروستای انالوجه-چادگان2چادگاناصفهان(کشت زعفران )گیاهان دارویی 491

وزارت جهاد کشاورزی1300013000رضا نیازیبانک کشاورزیگلپایگان اراضی روستای شیدآباد8گلپایگاناصفهانگاوداری شیری492

493

بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

 (گوساله پرواری )کوچک روستایی

راسی10

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا والی نژادپست بانکسمیرم روستای دوراهان1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی400400رضا یادگاریپست بانکشهر رزوه- چادگان1چادگاناصفهان(کشت زعفران )گیاهان دارویی 494

وزارت جهاد کشاورزی240240رضاقلی کرمیبانک کشاورزیتیران وکرون روستای دولت اباد1تیران وکروناصفهانتولید موسیر495

بانک توسعه تعاونفالورجان روستای دشتچی خ امام1فالورجاناصفهانسرمه دوزی496
رضوان صفری 

دشتچی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اصفهانقالیبافی فرش497
بو یین و 

میاندشت
3

بخش کرچمبو دهستان کرچمبو - بویین میاندشت 

جنوبی روستای بلطاق خیابان جاده اصلی کوچه شهید 

جهانگیری طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000رعنا جهانگیریپست بانک

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 498
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی170170رقیه اقدامیصندوق کارآفرینی امید984پالک-کوچه معلم-بلوارامام رضا-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 499
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080رقیه اقدامیصندوق کارآفرینی امیدکوچه انقالب-روستای ازان1



اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 500
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080رقیه رجاییصندوق کارآفرینی امید330پالک-غربی6فرعی-خ ابن سینا-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 501
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی7070رقیه عرب زادهصندوق کارآفرینی امید859پالک-کوچه معلم-بلوارامام رضا-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 502
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی155155رقیه کامجوصندوق کارآفرینی امیدخ انقالب-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 503
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی5050رقیه کریمدوستصندوق کارآفرینی امید730پالک-کوچه تختی-بلوارامام رضا-روستای ازان1

صندوق کارآفرینی امیدمحسن آباد خ شهید مهاجر جنب امالک حقیقت4برخواراصفهانپرورش زالو طبی504
رقیه معینی 

کربکندی
وزارت جهاد کشاورزی500500

پست بانکورزنه شهرک بلوارشهید فهمیده خیابان احسان2اصفهاناصفهانشیالت505
رمضان رمضانی 

ورزنه
وزارت جهاد کشاورزی300300

پست بانکشهرستان اردستان زواره روستای امیران1اردستاناصفهانکاشت زعفران506
رمضان زایری 

امیرانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

پست بانکبخش بن رود روستای جندان1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری507
رمضان عباسی 

جندانی
وزارت جهاد کشاورزی250250

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای قلعه ساربان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی508
رمضانعلی امینی 

قلعه ساربانی
وزارت جهاد کشاورزی10361036

2خمینی شهراصفهانپرورش دام شیری509
 سمت 4خمینی شهر اصغر آباد کوی دامداران کوچه 

3چپ پ
بانک کشاورزی

رمضانعلی رجبی 

فروشانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی400400رمضانعلی رضاییبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند510

بانک کشاورزیابوزیداباد روستای محمد اباد مزرعه مهدیه1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی511

روح اهلل رضا 

دوست 

محمدابادی

وزارت جهاد کشاورزی450450

1تیران وکروناصفهانپرواربندی گوسفند512
تیران و کرون روستای آبگرم خیابان امام علی کوچه 

شهید باهنر
بانک کشاورزی

روح اهلل علینقی 

بیگی
وزارت جهاد کشاورزی500500



513
بهسازی دامداری و تکمیل ساختمان 

و تجهیز آن جهت پرواربندی بره
پست بانکطرق رود ، روستای طار، محله سراسیاب1نطنزاصفهان

روح اله ابراهیمی 

طاری
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکنطنز بادرود متین آباد خ بسیج1نطنزاصفهاندفتر خدمات ارتباطی514
روح اله اسمعیل 

زاده
490490

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

515
زیره سبز در )کاشت گیاهان دارویی

هکتار31سطح 
وزارت جهاد کشاورزی19001900روح اله بهرامیانبانک کشاورزیله جارو-شهرستان سمیرم4سمیرماصفهان

1کاشاناصفهانخرید تلیسه- گاوداری شیری516
پالک - محله پایین- روستای جوشقان استرک - کاشان

72
وزارت جهاد کشاورزی860860روح اله ثانویبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی750750روح اله سیفیبانک کشاورزیگلپایگان اراضی سعیدآباد1گلپایگاناصفهانپرورش زنبور عسل517

518
 کلنی زنبورعسل 300تولید عسل از 

مدرن
1سمیرماصفهان

سمیرم منطقه پشمکان جنب یرد ایرج مرادی و اکبر 

مرادی
وزارت جهاد کشاورزی300300روح اله شهبازیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای نسیم آباد3تیران وکروناصفهانبره پرواری519
روح اله صایبی 

نسیم آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک توسعه تعاونروستای خلج- داران1فریدناصفهانکشت موسیر520
روح اله صفری 

خلجی
وزارت جهاد کشاورزی400400

521
روستای )یک روستا یک محصول 

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

روح اله طالبی 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید200200

صندوق کارآفرینی امید130130روح اله محمودیصندوق کارآفرینی امیداصفهان اسفنداران1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هرروستا یک محصول 522

523
روستای )یک روستا یک محصول 

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

روح اله 

محمودی 

اسفندارانی

صندوق کارآفرینی امید200200



بانک کشاورزیبخش بن رود شهر ورزنه مزرعه زروان1اصفهاناصفهانپرورش بره پرواری کوچک روستایی524
روح اله معصومی 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی800800

بانک کشاورزیاصفهان برآن جنوبی روستای هرمدان20اصفهاناصفهانتولید قارچ دکمه ای525
روح اله میرزایی 

تشنیزی
وزارت جهاد کشاورزی70007000

پست بانکسمیرم حنا1سمیرماصفهانقالیبافان دستباف526
روح انگیز 

نجیمی فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

10001000رویا اصالنیصندوق کارآفرینی امیدفریدونشهر روستای خویگان علیا1فریدونشهراصفهاناقامتگاه بوم گردی527
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 528
شاهین 

شهرومیمه
1

-روبه روی کارخانه برق قدیم-خ بهداری-روستای ازان

1073پالک
وزارت جهاد کشاورزی8080رویا خدادوستصندوق کارآفرینی امید

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 529
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080ریحانه اسحاقیصندوق کارآفرینی امید810پالک-پایین ترازایستگاه گاز-خ امامزاده-روستای ازان1

530
تولید سنگ های مصنوعی و سنگ 

فرش وموزاییک اتوماتیک
صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای خیر آباد جنب کوچه امامزاده قاسم3فالورجاناصفهان

ریحانه اسماعیل 

زاده قهدریجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

1مبارکهاصفهاندفتر توسعه آی سی تی531
اصفهان مبارکه روستای احمد اباد خ اصلی روبروی 

مسجد صاحب الزمان
پست بانک

ریحانه سلطانی 

دهنوی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانک904کرچگان چم تقی منزل مسیب منوچهری پ1لنجاناصفهانتولید پوشاک532
زلیخا منوچهری 

کرچگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا احمدیپست بانکفالورجان روستای کافشان1فالورجاناصفهانپوشاک533

بانک توسعه تعاونمجتمع حنفش- نایین 1ناییناصفهانگاوداری شیری534
زهرا احمدی 

زمانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

200200زهرا اسماعیلیپست بانکدهاقان دزج خ اصلی1دهاقاناصفهاندفتر خدمات ارتباطی535
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

536
احداث یک واحد پرواربندی شترمرغ 

 قطعه210به ظرفیت 
2سمیرماصفهان

- بخش مرکزی - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

قبرکیخا- اراضی حنا 
بانک کشاورزی

زهرا افشاری 

شورباخورلو
وزارت جهاد کشاورزی24002400



اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 537
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی170170زهرا اقدامیصندوق کارآفرینی امید5پالک-کوچه معلم-بلوارامام رضا-روستای ازان1

پست بانکاراضی فساران-اصفهان5اصفهاناصفهانپرواربندی بره538
زهرا اله بخشیان 

فارسانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1فالورجاناصفهان(سرمه دوزی)صنایع دستی539
فالورجان روستای قلعه میر خ شهید منتظری کوچه 

3بوستان 
پست بانک

زهرا امینی 

زازرانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای بوستان محله الرگان کوی باغات1فالورجاناصفهانخدمات تایپ و تکثیر540
زهرا امینی 

الرگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 541
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی155155زهرا باصفاصندوق کارآفرینی امید216پالک-کوچه ارمغان-خ سرآسیاب-روستای ازان1

1فالورجاناصفهانزراعت و گلخانه خانگی542
- صفی آباد - روستای اردال - شهرستان فالورجان 

-کوچه رحیم بهرامی
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا برخوردارصندوق کارآفرینی امید

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 543
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی190190زهرا جعفری ازانصندوق کارآفرینی امید1034پالک-جنب شعبه قدیم نفت-روستای ازان1

9فالورجاناصفهانتولید یراق آالت544
فالورجان حسن آباد روبروی کالنتری ک صیاد شیرازی 

درب سوم سمت راست
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500زهرا جوادی کیاصندوق کارآفرینی امید

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 545
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080زهرا خدادوستصندوق کارآفرینی امیدکوچه بنیاد-خ امامزاده-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 546
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8585زهرا رمدانصندوق کارآفرینی امید390پالک-غربی5فرعی-خیابان شهریار-روستای ازان1

سازمان امور عشایر ایران100100زهرا رنجبرصندوق کارآفرینی امیددهاقان دزج مناطق عشایری1دهاقاناصفهاندامداری547

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 548
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080زهرا سعدانیصندوق کارآفرینی امید1036پالک-خیابان چهارده معصوم-روستای ازان1

وزارت جهاد کشاورزی400400زهرا شکیباصندوق کارآفرینی امیدروستای وشاره5شهرضااصفهانکاشت زعفران549



1اصفهاناصفهانگیاهان دارویی550
روستای گنج آباد مزرعه - جرقویه سفلی - اصفهان 

رحمت اباد
وزارت جهاد کشاورزی800800زهرا ضیاییبانک توسعه تعاون

1نجف آباداصفهانکارگاه آج موم551
اصفهان نجف آباد منطقه مهردشت دهستان اشن کوچه 

برادران
وزارت جهاد کشاورزی500500زهرا عربهااشنیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی700700زهرا عیسی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای چشمندگان- بخش چنارود- چادگان- اصفهان2چادگاناصفهان(موسیر)کشت گیاهان دارویی552

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا فاتحی اشنیپست بانکامامزاده حسن-جاده فرودگاه -اصفهان2اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل553

554

توسعه، تجهیز و ساخت مرکز 

تخصصی دفتر آی سی تی روستای 

ویست

10001000زهرا فروغیپست بانکاستان اصفهان، شهرستان خوانسار، روستای ویست3خوانساراصفهان
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

555
آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای خیاطی 

سدره
2لنجاناصفهان

جنب -خیابان اصلی-چم یوسفعلی-لنجان-اصفهان

2طبقه -ساختمان خانه معلم-دبیرستان معراج
صندوق کارآفرینی امید

زهرا قاسمی چم 

یوسفعلی
آموزش فنی حرفه ای400400

500500زهرا کارگرپست بانکاصفهان مبارکه روستای اراضی خ ش علیرضا اسماعیلی1مبارکهاصفهاندفتر توسعه آی سی تی556
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت250250زهرا کیانی طادیبانک توسعه تعاون10طاد جاده ونهر نرسیده به چهاراه پ 4فالورجاناصفهانتاکسی بانوان و سرویس مدارس557

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 558
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی5050زهرا مالیصندوق کارآفرینی امیدفرعی ارغوان-خ سرآسیاب-روستای ازان1

559
بهسازی دامداری و تکمیل ساختمان 

و تجهیز آن جهت پروار بندی بره
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا محبوبیپست بانکروستای نیه- نطنز 1نطنزاصفهان



560
روستای )یک روستا یک محصول 

اسفنداران
صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

زهرا محمودی 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید5050

4فالورجاناصفهاندامداری561
کوچه شهید _خیابان دانش  _روستای هویه  _فالورجان 

کوی سعدی _علی اکبر براتی 
وزارت جهاد کشاورزی700700زهرا مختاریصندوق کارآفرینی امید

562
تولید )شرکت تعاونی طلوع امید 

(وفروش صنایع دستی و کشاورزی
10001000زهرا نژادرمضانیبانک توسعه تعاونشهرستان اردستان روستای حسین آباد2اردستاناصفهان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زهراء رنجبرصندوق کارآفرینی امیدسمیرم منطقه پادنا روستای سادات آباد1سمیرماصفهانتولیدی پوشاک563

وزارت جهاد کشاورزی170170زهره اله وردیبانک توسعه تعاونشهرستان خوانسار روستای تیدجان قلعه1خوانساراصفهانجریب5کاشت زرین گیاه در 564

1فالورجاناصفهانتولید فرش دست بافت565
کرسکان حسین ابادکوچه ش -فالورجان - اصفهان 

989دستغیب کوچه ریحان منزل روح اله قاسمی پالک 
صندوق کارآفرینی امید

زهره دهخدا 

حسن آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت جهاد کشاورزی250250زهره رحمتیبانک کشاورزیابوزیداباد مزرعه محمدصالحه1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی566

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره عادلیپست بانکروستای برنجگان- لنجان 1لنجاناصفهانتولید فرش دستباف567

568
دفترخدمات ارتباطی وفناوری 

اطالعات
پست بانککاشان روستای باریکرسف کوچه شهیدموسوی1کاشاناصفهان

زهره عبدلیان 

باریکرسفی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 569
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی130130زهره علی اکبریصندوق کارآفرینی امید1072پالک-کوچه میالد-خ بهداری-روستای ازان1

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهره مسعودیصندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای جوجیل خ اصلی ک بهار یک1فالورجاناصفهانفرش دستبافت و تابلو فرش570



1اصفهاناصفهانتوسعه دفتر آی سی تی روستایی571
اصفهان جرقویه سفلی نصرآبادبل امام رضا جنب 

142ساختمان شهرداری پ
400400زهره نکوییپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی440440زینب ثاقب پورپست بانکسمیرم وردشت روستای گل افشان1سمیرماصفهان( راس55)پرواربندی گوسفند و بز 572

10فالورجاناصفهانبسته بندی سبزیجات573
 طبقه 5 ک فرعی دوم بهار پ 1فالورجان نرگان ک بهار 

همکف
بانک توسعه تعاون

زینب حدادی 

باباشیخ علی
وزارت صنعت، معدن و تجارت11001100

600600زینب خانبازیبانک توسعه تعاونسمیرم مهرگرد خیابان ولی عصر کوچه شهید هاشمی1سمیرماصفهانگلیم بافی574
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی400400زینب شکریپست بانکشهرستان اردستان روستای موغار1اردستاناصفهانکشت زعفران575

وزارت جهاد کشاورزی700700زینب عیسی پرهپست بانکروستای چشمندگان- بخش چنارود- چادگان- اصفهان1چادگاناصفهان(موسیر)کشت گیاهان دارویی576

500500زینب فروغیپست بانکاصفهان زیباشهر روستای بارچان خ بسیج2مبارکهاصفهانتوسعه دفتر آی سی تی577
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی378378زینب قره قانیبانک کشاورزیدولت قرین علیا- لواسک- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( هکتار1/8 )کشت گل محمدی 578

پست بانکسمیرم منطقه وردشت روستای نرمه1سمیرماصفهانبوم گردی579
زینب گودرزی 

دره شوری
800800

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی400400زینب محمدیپست بانکشهرستان اردستان روستای تلک آباد1اردستاناصفهانکاشت زعفران580

وزارت جهاد کشاورزی200200زینب محمدیپست بانکروستای متین آباد1نطنزاصفهانپرورش گاو شیری581

پست بانکمشکات خ شهرداری پست بانک1کاشاناصفهانتوسعه خدمات582
زینب مشهدی 

حسینی
990990

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

600600زینب نوذریبانک توسعه تعاونروستای چشمه خونی- حنا - سمیرم 1سمیرماصفهانگلیم بافی583
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

600600ژیال جاویدیبانک توسعه تعاونسمیرم منطقه پادنا روستای شهید1سمیرماصفهانمعرق چرم584
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

585
 کلنی زنبورعسل 120تولید عسل از 

مدرن
بانک کشاورزیاستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد1سمیرماصفهان

سادات اله 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی450450



وزارت جهاد کشاورزی400400سارا توکلپست بانکشهرستان اردستان دهستان برزاوند مزرعه ی نارین1اردستاناصفهانکاشت زعفران586

بانک کشاورزیاراضی روستای خاکدانه- بخش یک- شهرستان سمیرم3سمیرماصفهان( تن40 )پرورش ماهی سرد آبی 587
ساسان فلک 

رفعت
وزارت جهاد کشاورزی24992499

588
احداث یک واحد پرواربندی گوساله 

 رأس50به ظرفیت 
2سمیرماصفهان

- بخش دناکوه - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

روستای کره دان
بانک توسعه تعاون

سام سی سخت 

پور
وزارت جهاد کشاورزی450450

589
: طرح توجیهی ،فنی ،مالی اقتصادی

پروار بندی گوساله
وزارت جهاد کشاورزی10001000ستار شیرازیبانک کشاورزیروستای اسالم آباد- فریدونشهر - اصفهان 3فریدونشهراصفهان

وزارت جهاد کشاورزی400150سجاد زمانیبانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای سنگ سفید1خوانساراصفهانکاشت زعفران در یک هکتار590

591
دفاتر خدمات ارتباط پست بانک 

(دفاتر پیشخوان دولت )ومخابرات
1فالورجاناصفهان

- روستای هویه - دهستان زازران- فالورجان- اصفهان

کوی آزادگان- خیابان دانش
400400سجاد کریمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

5آران وبیدگلاصفهانبوم گردی592
آران و بیدگل منطقه سفید دشت روستای یزدل کوی 

شهید شعبانی
15001500سجاد میرزاییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

593
 راسی در یک 180پرورش گوسفند 

دوره شش ماهه
پست بانکشهرستان سمیرم وردشت روستای فتح آباد1سمیرماصفهان

سردیار نادری 

دره شوری
سازمان امور عشایر ایران250250

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 594
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8585سعوده اقدامیصندوق کارآفرینی امید277پالک-خیابان امام علی-روستای ازان1



2نجف آباداصفهان(نقاشی کوره ای )مینای شیشه 595
جنب کارخانه لبنیات پوپک  ـ - حاجی آباد - نجف آباد 

8539148848: کدپستی 
10001000سعید اصالنیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200سعید ذوالفقاریبانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای قلعه بابا محمد1خوانساراصفهان هکتار1کاشت موسیر در 596

3مبارکهاصفهان راسی40پرورش گاو شیری 597
مبارکه جاده زندان اسد آباد بعد از کانال اب گاوداری 

سعید رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی15001500سعید رحیمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی800800سعید رستاقیپست بانکچوپانان-نایین2ناییناصفهانپرورش گوسفند داشتی598

599

تکمیل و خرید تجهیزات یک واحد 

 راس بره 90بره پرواری به ظرفیت 

دورگ

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای مادرکان مزرعه لورک1اصفهاناصفهان
سعید رهبر 

مادرکانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

600
مرکز جمع آوری شیر وتولید فرآورده 

(ماست سنتی)های لبنی
وزارت جهاد کشاورزی20002000سعید زمانیبانک کشاورزی56زمان آباد کوچه امام خمینی پ -اتوبان فرودگاه 4اصفهاناصفهان

601
پرورش دام سبک و سنگین و اصالح 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی800800سعید سبحانیپست بانکفالورجان روستای کرسکان خ شهدا3فالورجاناصفهان

602

 100پرواربندی گوسفند داشتی 

راسی بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی600600سعید قاسمیبانک توسعه تعاونگردنه گلوار- جاده ونک-سمیرم1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی35003500سعید کرباسیانبانک کشاورزیروستای قرقر- بخش مرکزی- چادگان- اصفهان5چادگاناصفهانگلخانه صیفی جات603



بانک کشاورزیاراضی روستای علی آباد فخره-آران و بیدگل2آران وبیدگلاصفهانگاوداری شیری604
سعید مدرسی 

زاده برزکی
وزارت جهاد کشاورزی27002700

300300سعید مهدویپست بانکروستای سیبک1فریدونشهراصفهانخاتم کاری605
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی25002500سعید نادریبانک کشاورزیدهستان قهاب روستای زمان اباد8اصفهاناصفهان(کنسرو)تولید و بسته بندی زیتون606

607

بهسازی . راسی ٥گاو دو رگ شیری 

و نوسازی اماکن دامی کوچک 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی600600سعید هدایتیپست بانکسمیرم روستای گرموک1سمیرماصفهان

پست بانکشهرستان اردستان روستای نهوج1اردستاناصفهانکاشت گل محمدی608
سکینه رحیمی 

نهوجی
وزارت جهاد کشاورزی250250

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 609
شاهین 

شهرومیمه
1

بن -میدان آزادی-خ سیده صالحه خاتون-روستای ازان

433پالک-بست فلکه تخم مرغی
وزارت جهاد کشاورزی8080سکینه رمدانصندوق کارآفرینی امید

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 610
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی5050سکینه رمدانصندوق کارآفرینی امید689خ سیدصالحه خاتوپالک-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 611
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080سکینه رمدانصندوق کارآفرینی امید188پالک-خ کوروش-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 612
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی300300سکینه صالحانصندوق کارآفرینی امید1137پالک-خ پیروزی-میدان حافظ-روستای ازان2

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 613
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080سکینه عبدلیصندوق کارآفرینی امید983پالک-کوچه عدالت-بلوارامام رضا-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 614
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امیدروستای ازان2

سکینه علی 

اکبری
وزارت جهاد کشاورزی320320

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 615
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید1065پالک- معصوم14خ -روستای ازان1

سکینه کریم 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی8080



1چادگاناصفهانکشت گیاهان دارویی616
جنب - بخش چناورد رستای فراموشجان - چادگان 

جهاد کشاورزی
پست بانک

سلطانعلی حسن 

پور
وزارت جهاد کشاورزی15001500

اصفهانگلخانه سبزی وصیفی617
شاهین 

شهرومیمه
10

شاهین شهرومیمه مزرعه حیدر آباد جاده سین بعداز 

میدان میوه وتره بار
وزارت جهاد کشاورزی36003600سلمان ساعیبانک کشاورزی

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 618
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی6060سمانه اسالمیصندوق کارآفرینی امید836پالک-کوچه مولوی-بلوارامام رضا-روستای ازان1

سازمان امور عشایر ایران500500سمسام عربلوصندوق کارآفرینی امیدهونجان عشایر سلطان خلیل1شهرضااصفهاندامداری619

620
روغن گیری از دانه های روغنی 

خوراکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500سمیرا انیسیپست بانکروستای کافشان خ امام خمینی3فالورجاناصفهان

صندوق کارآفرینی امیددهاقان1دهاقاناصفهانپرورش گاو621
سمیرا جانی 

قربان
وزارت جهاد کشاورزی300300

صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای محمدیه1فالورجاناصفهانپوشاک622
سمیرا شاه 

مرادی ممدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1مبارکهاصفهانتوسعه آی سی تی623
اصفهان مبارکه زیباشهر هراتمه بلوار امام خمینی شرقی 

327جنب کوچه شهاب پ
پست بانک

سمیرا صمدی 

دارافشانی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکزازران-اصفهان1اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل624
سمیرا علی 

باالیی چریانی
وزارت جهاد کشاورزی350350

بانک توسعه تعاوندره بید3تیران وکروناصفهانکشت موسیر625
سمیرا موسوی 

دره بیدی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1کاشاناصفهانتولیدی پوشاک626
مشکات خ ش بهشتی جنب مسجد المهدی منزل محمد 

احمدی
بانک توسعه تعاون

سمیه احمدی 

مشکانی
آموزش فنی حرفه ای150150

وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه صفریبانک توسعه تعاون90خاللداباد خ بهشتی خ امام کوچه صبا پالک 1نطنزاصفهان(بره پرواری)بهسازی جایگاه دام 627

1فالورجاناصفهان(سرمه دوزی)صنایع دستی 628
فالورجان روستای جوجیل خ توحید کوچه شهید رضا 

کاظمی
پست بانک

سمیه قاسمی 

جوجیلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای نیه- نطنز 1نطنزاصفهانگاوداری شیری629
سمیه معصومی 

باقرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی200200



اصفهانسنگبری630
شاهین 

شهرومیمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500سهراب احدیبانک توسعه تعاونمیمه شهرک صنعتی نگین خیابان اول سنگبری ازادی3

631
توسعه دفتر فتاوری اطالعات و 

(آی سی تی )ارتباطات روستایی 
پست بانکاستان اصفهان شهرستان لنجان روستای اهلل آباد2لنجاناصفهان

سهیال سلیمانی 

نجف آبادی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکنطنز روستای طاردفتر خدمات ارتباطی1نطنزاصفهانتوسعه دفتر خدمات ارتباطی روستایی632
سهیال کریمی 

طاری
450450

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی320320سهیال میرآفتاببانک کشاورزیابوزیداباد دشت اسالم اباد فخره2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران633

وزارت جهاد کشاورزی400400سودابه رجاییبانک توسعه تعاونتیران و کرون روستای جاجا1تیران وکروناصفهانکشت زعفران634

1فالورجاناصفهانپوشاک635
فالورجان روستای جوجیل بلوار امام رضا کوچه معلم پ 

1398
پست بانک

سودابه کاظمی 

جوجیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

636

 راس گوساله دورگ 10پرورش 

پرواری بهسازی اماکن دامی کوچک 

و روستای

وزارت جهاد کشاورزی340340سیامک اصفیبانک توسعه تعاونروستای دورهان- دنا کوه - سمیرم 1سمیرماصفهان

15خمینی شهراصفهاننقره کاری و نقره سازی637
خمینی شهر دهستان مارینی علیا روستای تیرانچی 

14کوچه شهید علی سلطانی پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت1700017000سیاوش محبیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونوانشان10گلپایگاناصفهانتولید و اشتغالزایی638
سید ابراهیم 

حسینی
12001200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیشهرستان تیران و کرون روستای دره بید خیابان اصلی1تیران وکروناصفهانکشت گیاهان دارویی639
سید اسماعیل 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400



640

 راسی 130پرورش گوسفند داشتی 

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

صندوق کارآفرینی امیدسمیرم پادنا روستای سادات اباد1سمیرماصفهان
سید اصغر 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

641
کارگاه )تولید فراورده های لبنی

(تبدیلی و تولید فراورده های لبنی
4فالورجاناصفهان

فالورجان فلکه نماز جاده درچه روستای ریاخون جنب 

تعاونی درب و پنجره سازان
بانک توسعه تعاون

سید امیر حسین 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

بانک توسعه تعاونسمیرم پادنا علیاروستای ده بزرگ1سمیرماصفهانراسی10پرورش گاو شیری642
سید ایوب 

مرشدی
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیشهرستان سمیرم روستای هست3سمیرماصفهانگلخانه سبزی و صیفی به روش خاکی643
سید آیت اله 

داودی
وزارت جهاد کشاورزی49004900

644
 کلنی زنبورعسل 50تولید عسل از 

مدرن
بانک کشاورزیاستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد1سمیرماصفهان

سید جعفر 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی180180

645
بوقلمون )پرورش و فراوری طیور

(گوشتی
بانک کشاورزیروستای بزمه-فریدونشهر4فریدونشهراصفهان

سید جهانبخش 

طهماسی
وزارت جهاد کشاورزی45004500

بانک توسعه تعاونمحله پایین- روستای سن سن - کاشان 1کاشاناصفهانپروار بندی646
سید جواد 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی240240

پست بانکصحرای باال-روستای نیوان سوق1گلپایگاناصفهانجریب19کشت زعفران 647
سید جواد 

شجاعی
وزارت جهاد کشاورزی800800

صندوق کارآفرینی امیدروستای آبگرم- خوروبیابانک 2خور و بیابانکاصفهانگردشگری648
سید جواد 

موسوی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدبادرود رستای عباس آباد15نطنزاصفهانتولیدلباس زیر مردانه649
سید حجت 

نبوی بادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

پست بانکاصفهان بخش بن رود روستای قورتان2اصفهاناصفهاناقامتگاه بوم گردی650
سید حسن 

فاطمی قورتانی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

651
پرورش دام سبک وسنگین و اصالح 

نژاد
صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای فیلورجان1فالورجاناصفهان

سید حسین 

متولی الرگیچی
وزارت جهاد کشاورزی700700



652
بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

کوچک روستایی
بانک توسعه تعاونروستای گنجگان- دناکوه-سمیرم1سمیرماصفهان

سید حسین 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی450450

بانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای مزرعه میر2فریدونشهراصفهانپرواربندی گوساله اصالح نژاد653
سید حسین 

موسوی موگویی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

654
 کلنی زنبورعسل 140تولید عسل از 

مدرن
بانک توسعه تعاونپادنا روستای رهیز1سمیرماصفهان

سید حمداله 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی130130

655
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
پست بانکسمیرم ، منطقه وردشت ، روستای سعادت آباد موروک1سمیرماصفهان

سید حمید 

موسوی نره
سازمان امور عشایر ایران200200

پست بانکسمیرم پادنا علیاروستای ده بزرگ1سمیرماصفهانراسی20یک واحد گوساله پرواری656
سید خدا کرم 

مرشدی لهوسی
وزارت جهاد کشاورزی600300

5نجف آباداصفهانتولید و بسته بندی قهوه و خشکبار657
اصفهان نجف آباد منطقه صنعتی غذایی نهضت آباد 

3فرعی اول پالک 
بانک توسعه تعاون

سید رسول 

مرتضوی نجف 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی1000010000

بانک کشاورزیمزرعه بروجردی-روستای جیالن اباد-اصفهان6اصفهاناصفهانفرآوری گیاهان دارویی658
سید رضا 

بروجردی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

صندوق کارآفرینی امیدسمیرم روستای سادات اباد1سمیرماصفهان(راسی90)پرواربندی گوسفند داشتی 659
سید سرفراز 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

660

بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

گوسفند پرواری  )کوچک روستایی

( راسی150

بانک توسعه تعاونروستای سادات اباد- چهارراه-سمیرم1سمیرماصفهان
سید شاپور 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1شهرضااصفهانخرید تلیسه661
- روبروی دهداری علی آباد گچی - مزرعه قاسم آباد 

دامداری موسوی
بانک کشاورزی

سید شمس 

الدین موسوی
وزارت جهاد کشاورزی640640



3سمیرماصفهانمجتمع نان تولید انواع نان662
اصفهان شهرستان سمیرم بخش دناکوه روستای کیفته 

شهید حسینی شهرک دنا مجتمع نان سید عباس
صندوق کارآفرینی امید

سید عباس 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت35003500

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان خوربیابانک مزرعه شکراباد روستای مهرجان2خور و بیابانکاصفهانپرواربندی بره663
سید عبدالرضا 

آل داود
وزارت جهاد کشاورزی14001400

1سمیرماصفهانپرورش زنبور عسل664
استان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات 

آبادکوچه وصال
بانک توسعه تعاون

سید عبدالصمد 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی350350

665
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
بانک توسعه تعاونسمیرم ، منطقه وردشت ، روستای سعادت آباد موروک1سمیرماصفهان

سید عبدالعظیم 

موساییان
سازمان امور عشایر ایران150150

صندوق کارآفرینی امیدروستای چقاء1فریدونشهراصفهانطباخی666
سید عبدالمجید 

هاشمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

5اصفهاناصفهانتولید بتن سیال معمولی667
اصفهان جاده فرودگاه مقابل کافی کوال روستای آمرزید 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

سید علی 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

668
پرورش زنبور عسل و تولید عسل از 

 کلنی زنبور عسل مدرن۳٠٠
بانک توسعه تعاوناستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد1سمیرماصفهان

سید علی ظاهر 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی270270

وزارت جهاد کشاورزی200200سید علی موسویصندوق کارآفرینی امیدسمیرم روستای سادات اباد1سمیرماصفهانرأسی40پرورش گوسفند پرواری 669

670

 10)کشت تلفیقی گل محمدی 

، آویشن ( هکتار2) ، کاسنی (هکتار

( هکتار1)و شاه تره  ( هکتار1)

بانک کشاورزی(مزرعه دره سودمند)بردکان - شهرستان سمیرم2سمیرماصفهان
سید علی 

میرشفیعی
وزارت جهاد کشاورزی17001700



پست بانکروستای کیفته شهید حسینی- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهان راسی10یک واحد گوساله پرواری671
سید غالمعلی 

موسوی نیا
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک توسعه تعاونسمیرم وردشت روستای سادات اباد1سمیرماصفهان( راس190)پرواربندی بره672
سید قاسم 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی850850

673

بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

گوسفند پرواری  )کوچک روستایی

( راسی 60

صندوق کارآفرینی امیدخفر-پادنا روستای - سمیرم1سمیرماصفهان
سید مازیار 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک توسعه تعاونسن سن- میاندشت - کاشان1کاشاناصفهان راسی150پرورش گوسفند پرواری 674
سید ماشا اله 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی400400

پست بانکسمیرم پادنای وسطی روستای خفر1سمیرماصفهانبوم گردی675
سید مجید 

موسوی
500300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیجنب کانال-7کوچه -فساران-بررآن شمالی15اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری676

سید محسن 

میرهندی 

اصفهانی

وزارت جهاد کشاورزی3600036000

بانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند677
سید محمد 

پورموسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امیدروستای بیده- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهان راسی90گوسفند داشتی678
سید محمد 

حسین موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان اردستان روستای نیرآباد5اردستاناصفهاناقامتگاه گردشگری679

سید محمد 

طباطبائی 

نیرآبادی

10001000
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

680
مینی )تولید بذر پایه سیب زمینی

(تیوبر
3فالورجاناصفهان

قبل از شرکت -بعد از پل ایمانشهر- اتوبان ذوب آهن

روبروی شرکت آبفا-خونه
پست بانک

سید محمد 

عبداللهی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

بانک توسعه تعاونشهر اصفهان جاده اصفهان شهرضا روستای جرقویه سفلی20اصفهاناصفهانتولید و استخراج سنگ دولومیت681
سید محمد علی 

محمد شاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت3000030000



بانک کشاورزیباغ مقصود علی- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( هکتار4/5)کشت گل محمدی 682
سید محمد 

فلسفی
وزارت جهاد کشاورزی10701070

بانک کشاورزیمبارکه روستای باغملک ورودی روستا از سمت زیباشهر1مبارکهاصفهانخط تولید لبنیات683
سید محمود 

امیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950

بانک کشاورزیروستای مزرعه میر- شهرستان فریدونشهر - اصفهان 1فریدونشهراصفهانپروار بندی گوساله اصالح نژاد684
سید محمود 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

12001200سید مراد موسویصندوق کارآفرینی امیدسمیرم ، منطقه پادنا ، روستای خفر1سمیرماصفهانتاسیسات گردشگری685
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانک26پالک - روستای اسپیدان - نطنز2نطنزاصفهانکشت زعفران686
سید مرتضی 

میرواقفی
وزارت جهاد کشاورزی200200

687
بهسازی و تکمیل ساختمان دامداری 

و تجهیز آن جهت پرواربندی بره
پست بانکروستای اسفیدان- نطنز 1نطنزاصفهان

سید مرتضی 

dواقفی اسفیدان
وزارت جهاد کشاورزی200100

پست بانکخیابان شهیدعلی اکبر عطایی-روستای کچوییه6لنجاناصفهانپرواربندی گوساله688
سید مصطفی 

موسویان
وزارت جهاد کشاورزی2800028000

بانک توسعه تعاونروستای مالزجان-گلپایگان1گلپایگاناصفهانجریب12کشت زعفران 689
سید مصطفی 

یاسینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

690
دفتر خدمات پست و پست بانک و 

ارتباطات روستایی
1کاشاناصفهان

منزل سید مهدی رزاقی /محله باال/روستای نشلج/کاشان

مقدم نشلجی
پست بانک

سید مهدی 

رزاقی مقدم 

نشلجی

500500
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

691
بهسازی یک واحد گوساله پرواری به 

 رأس30ظرفیت 
1سمیرماصفهان

- بخش دناکوه - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

روستای کره دان
وزارت جهاد کشاورزی11001100سید نیما موسویبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند692
سید وحید 

صالحی
وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امیدسمیرم پادنای اولیا روستای پهلو شکن1سمیرماصفهانراسی50گوسفند داشتی693
سید ولی اله 

بربستگان
وزارت جهاد کشاورزی500500



بانک کشاورزیروستای گرموگ- شهرستان سیرم1سمیرماصفهان( هکتار5 )کشت گل محمدی 694
سید ولی اله 

قایم مقامی
وزارت جهاد کشاورزی11001100

بانک توسعه تعاونروستای کیفته شهید حسینی- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهانراسی20یک واحد گوساله پرواری695
سید یاسین 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیزفره-کوهپایه-اصفهان1اصفهاناصفهانبره پرواری696

سید یوسف 

شاکری 

قهجاورستانی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

بانک توسعه تعاونمزرعه پیر- محمدیه - نایین 2ناییناصفهانگاوداری شیری697
سیداحمد موسی 

کاظمی محمدی
وزارت جهاد کشاورزی800800

1سمیرماصفهانخدمات کامپیوتری698
استان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد 

کوچه بعثت
بانک توسعه تعاون

سیداحمدرضا 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

صندوق کارآفرینی امیداستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد1سمیرماصفهان( کلنی380)زنبور داری 699
سیدحزب اله 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیکاشان برزک خیابان ولیعصر کوچه صبا1کاشاناصفهانتولید گالب و عرقیات گیاهی700
سیدحسن 

طباطبایی برزکی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

701

 70پرورش گوسفند ترکی پرواری 

راسی بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

1سمیرماصفهان
استان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد 

کوچه امام خمینی
صندوق کارآفرینی امید

سیدخدادوست 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سیدرضا موسویصندوق کارآفرینی امیداستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد1سمیرماصفهاننجاری702

1سمیرماصفهانخیاطی و لباسهای سفارش دوزی703
استان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد 

کوچه افق
صندوق کارآفرینی امید

سیدسعادت 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250

صندوق کارآفرینی امیداستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد1سمیرماصفهان( کلنی170 )زنبورداری 704
سیدسعید 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500



705
 کلنی زنبورعسل 200تولید عسل از 

مدرن
بانک کشاورزیایالن دره جنب یورد کریم کرمی-سمیرم 1سمیرماصفهان

سیدشجاعت اهلل 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیجاده نجف اباد بعد از سالن پذیرایی اشراف روبروی تقاطع4خمینی شهراصفهانگاوداری706
سیدعباس 

دوستانی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

بانک توسعه تعاونسمیرم پادنا روستای بیده1سمیرماصفهانورزشی-ایجاد وتوسعه اماکن خدماتی707
سیدعبدالصمد 

موسوی
وزارت ورزش و جوانان450450

وزارت جهاد کشاورزی150150سیدعلی دیباجپست بانکییالق-اصفهان1اصفهاناصفهانپرورش زنبور عسل708

پست بانکروستای آب شیرین1کاشاناصفهانتولید نان لواش ماشینی709
سیدعلی طالبی 

نوش آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

وزارت جهاد کشاورزی620620سیدقاسم سیدیبانک کشاورزیابوزیداباد روستای کاغذی دشت صادق اباد2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل محمدی710

711
بوقلمون )پرورش و فراوری طیور

 قطعه7400 (گوشتی
بانک توسعه تعاونروستای بزمه-فریدونشهر3فریدونشهراصفهان

سیدمحسن 

طهماسبی
وزارت جهاد کشاورزی45004490

بانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند712
سیدمحمد 

رسول حسینی
وزارت جهاد کشاورزی400400

پست بانکمزرعه نورآباد- چوپانان - انارک - نایین 1ناییناصفهانپرواربندی گوسفند713
سیدمحمد 

طبائی کذابچه
وزارت جهاد کشاورزی10001000

714
تاسیس باجه بانکی و تامین تجهیزات 

ICTروستای استرک 
1کاشاناصفهان

کاشان روستای استرک خیابان شهیدمصطفوی دفتر 

پست بانک استرک
پست بانک

سیدمحمد 

مصطفوی 

استرکی

500500
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

صندوق کارآفرینی امیدمزرعه مهین دشت- خور 2خور و بیابانکاصفهانپرورش گاو شیری715
سیدمحمدامین 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

بانک کشاورزییزدآباد1کاشاناصفهانتولید گالب وعرقیات گیاهی716
سیدمحمدداود 

جنتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

بانک کشاورزیمزرعه دره گردو-روستای سادات آباد- شهرستان سمیرم 1سمیرماصفهان( هکتار3.5)کشت گل محمدی 717
سیدمحمدصادق 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی750750



718
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیام 

دانش کویر
بانک توسعه تعاونکاشان روستای نشلج و حومه1کاشاناصفهان

سیدمحمدمهدی 

رضوی
آموزش فنی حرفه ای500500

بانک کشاورزیخ بهشتی- قمصر 1کاشاناصفهانتولید گالب وعرقیات گیاهی719
سیدمرتضی 

نوابی قمصری
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

صندوق کارآفرینی امیدسمیرم منطقه وردشت روستای مهرگرد1سمیرماصفهانگلیم بافی720
سیده آفتاب 

موسوی مقدم
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فالورجاناصفهانخیاطی دوخت لباس721
اصفهان فالورجان روستای اسفهران خیابان مفتح کوی 

شهید رجایی
پست بانک

سیده پروین 

حسینی 

گشنیگانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 722
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید159پالک-خیابان کوثر-خیابان آزادی-روستای ازان1

سیده زهرا 

حسینیان
وزارت جهاد کشاورزی8080

بانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای خم پیچ همواری صفادشت1خوانساراصفهان هکتار1کاشت زعفران در 723
سیده زهرا 

طباطبایی
وزارت جهاد کشاورزی400400

724

 راسی 20یک واحد گوساله پرواری 

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

پست بانکروستای کیفته شهید حسینی- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهان
سیده سهیال 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی450450

2سمیرماصفهانکارگاه تولید رودوزی سنتی725
سمیرم منطقه پادنا روستای کیفته شهید حسینی جنب 

مخابرات
بانک توسعه تعاون

سیده لیلی 

موسوی کیفته
800800

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدسمیرم منطقه پادنا روستای کهنگان1سمیرماصفهانتولید البسه محلی726
سیده مدینه 

موسوی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیداستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد1سمیرماصفهان رأسی10پرورش گاو شیری 727
سیده معصومه 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک توسعه تعاونسمیرم منطقه پادنا روستای کیفته شهید حسینی1سمیرماصفهانرودوزی های سنتی728
سیده مومنه 

موسوی کیفته
700700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکباغبادران روستای زردخشوییه محله نوکن9لنجاناصفهانتوسعه گردشگری729
سیروس امینی 

باغبادرانی
60006000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



بانک کشاورزیبخش بن رود روستای کفران2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی730
سیف اله جعفری 

جاوید
وزارت جهاد کشاورزی800800

731

بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

 ٥٠گوسفندپرواری  )کوچک روستایی

(راسی

بانک توسعه تعاوندولت قرین- وردشت-سمیرم 1سمیرماصفهان
شروین امیری 

قرجلو
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی10001000شعبانعلی رحمانیپست بانکروستای اسماعیالن- انارک 2ناییناصفهان رأس150پرواربندی بره 732

400400شقایق اسدیپست بانکنطنز روستای کشه خیابان اصلی دفتر خدمات ارتباطی1نطنزاصفهاندفتر خدمات ارتباطی733
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی800800شکراله رشیدیبانک کشاورزیروستای اصفهانک عبدل–چادگان 3چادگاناصفهانپرورش گوسفندداشتی734

پست بانکشهرستان اردستان دهستان همبرات روستای گونیان1اردستاناصفهانزنبورداری735
شمس الدین 

مطیعی
وزارت جهاد کشاورزی250250

بانک کشاورزیسفیدشهر- آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی736
شمس اله 

استادی نصرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

صندوق کارآفرینی امیدسمیرم پادنا روستای پهلو شکن1سمیرماصفهان راسی8گاو شیری 737
شمسعلی 

بربستگان
وزارت جهاد کشاورزی500500

2دهاقاناصفهاندامداری738
کوچه شهید - دهاقان عشایر روستای دزج محله قشقایی

افخمی
سازمان امور عشایر ایران800800شمسی افخمیصندوق کارآفرینی امید

739

 راسی با 90پرورش گوسفند داشتی 

مجوز بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی300300شهرام صمیمیبانک توسعه تعاونروستای قنات- پادنا- سمیرم1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیشهرستان فریدن روستای دره بید3فریدناصفهان هکتار10کشت زعفران در سطح 740
شهرام طالبی 

نهرخلجی
وزارت جهاد کشاورزی40004000



741
گل )کاشت گیاهان دارویی 

 هکتار4به مساحت (محمدی
1سمیرماصفهان

- بخش مرکزی - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

جوب خان- روستای گل افشان - حنا 
صندوق کارآفرینی امید

شهربانو فخری 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

پست بانکفالورجان روستای جوجیل بلوار امام رضا کوی گلشن1فالورجاناصفهان(سرمه دوزی)صنایع دستی742
شهربانو قاسمی 

جوجیلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

743

طرح مرتعداری قسمتی از مرتع بانه 

کپه کاری - قطعه بندی مرتع )شامل

کاشت - هکتار211.1در سطح 

 2نصب -  هکتار3موسیر در سطح 

حفر چاه - دستگاه آبشخور فلزی

احداث بهاربند در سطح - مالداری

احداث ساختمان -  متر مربع140

- مترمربع 12قرقبانی در سطح 

نقشه برداری مرتع --دستمزد قرقبان

(حدود قطعات

صندوق کارآفرینی امیدمزرعه بانه- سمیرم روستا شیخ علی1سمیرماصفهان
شهربانو قایم 

مقامی
وزارت جهاد کشاورزی800800

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 744
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی5555شهربانو محمودیصندوق کارآفرینی امیدخیابان سیدصالحه خاتون-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 745
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8585شهربانو مشهدیصندوق کارآفرینی امید175پالک-شرقی6فرعی-خیابان ابن سینا-روستای ازان1

746
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
بانک توسعه تعاونسمیرم گردنه بانه پادگان سپاه1سمیرماصفهان

شهریار بهره مند 

نیا
سازمان امور عشایر ایران250250

پست بانککچوییه روبروی پمپ بنزین1لنجاناصفهانکشت زعفران و گیاهان دارویی747

شهریار 

چهرزادی 

باغبادرانی

وزارت جهاد کشاورزی480480



بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای قمشان1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی748
شهریار دهقانی 

گیشی
وزارت جهاد کشاورزی400400

749

 راسی 100پرورش بره پرواری 

بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی400400شهریار میالسیبانک توسعه تعاونسمیرم قلعه قدم1سمیرماصفهان

600600شهناز اندایشبانک توسعه تعاونسمیرم ، منطقه پادنا روستای حسن آباد1سمیرماصفهانچهل تکه دوزی750
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 751
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید720پالک-بلوارامام رضا-روستای ازان1

شهناز علی 

اکبری
وزارت جهاد کشاورزی8080

وزارت جهاد کشاورزی360360شهناز نیک نژادبانک کشاورزیفریدن روستای درختک-استان اصفهان شهرستان 1فریدناصفهان(گل محمدی )کشت گیاهان دارویی 752

600600شوکت سبحانیبانک توسعه تعاونسمیرم ، منطقه پادنا ، روستای ماندگان1سمیرماصفهانتولیدی البسه محلی753
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای صادقیه- فریدونشهر1فریدونشهراصفهانتولید تعمیر و ساخت ادوات کشاورزی754
شیرعلی 

خدارحمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

وزارت جهاد کشاورزی380380شیرین جاویدیپست بانکاصفهان ـ تیران و کرون ـ دولت آباد1اصفهاناصفهانپرورش زنبور عسل755

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 756
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی170170شیرین جباریصندوق کارآفرینی امید277پالک-خیابان امام علی-روستای ازان1

1فالورجاناصفهاندوخت لباس757
بلوار شهید مصطفی - روستای نودرآمد - فالورجان 

سمت راست-بعد از بن بست شکوه - موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شیرین مالکیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی17001700صابر غفوریپست بانکدشت انقالب- زواره - اردستان 1اردستاناصفهانگاو شیری758

وزارت جهاد کشاورزی350350صادق نصرتیپست بانکسمیرم پادنا روستای امیرآباد1سمیرماصفهان راسی10گوساله پرواری 759

وزارت جهاد کشاورزی15001000صدیقه داودیپست بانکروستای گرموک3سمیرماصفهان( هکتار8)کاشت گل محمدی 760



پست بانکروستای فارفان- بخش بن رود - اصفهان 5اصفهاناصفهانگلخانه761
صدیقه زارعی 

زیاری
وزارت جهاد کشاورزی50005000

762

 راسی 50پرورش گوسفند داشتی 

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی600600صدیقه مجابپست بانکسمیرم پادنا علیاروستای پهلو شکن1سمیرماصفهان

763
زیره سبز در )کاشت گیاهان دارویی 

( هکتار32سطح 
وزارت جهاد کشاورزی16001600صغرا آقاییبانک کشاورزیله جارو-شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان

764
مهدکودک و پیش دبستانی همراه با 

کالس های فرهنگی هنری
5فالورجاناصفهان

فالورجان روستای کافشان خ شهید بهشتی مهد خاله 

بهار
سازمان بهزیستی کشور10001000صغرا پناهیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی14701470صغرای گلستانیپست بانکسمیرم روستای حسین آباد1سمیرماصفهانراسی70یک واحد پرواربندی 765

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صغری موسویصندوق کارآفرینی امیداستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد1سمیرماصفهانقالیبافی766

767
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
پست بانک(عشایر )سمیرم ، حنا ، گاوتپه ، چشمه قدمگاه 1سمیرماصفهان

صفر اسدی 

شورباخورلو
سازمان امور عشایر ایران200200

بانک کشاورزیابوزیداباد روستای محمداباد2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل ممدی768
صفرعلی 

دستمردی
وزارت جهاد کشاورزی600600

2اصفهاناصفهانپرورش شترمرغ پرواری چند سنی769
شهرستان اصفهان بخش کوهپایه دهستان جبل روستای 

مندآباد
بانک کشاورزی

صفرعلی گلی 

چغاسبزی
وزارت جهاد کشاورزی20002000



770

خدمات چاپ )فناوری اطالعات

خدمات *برنامه نویسی*وتکثیر 

خدمات برنامه *فناوری اطالعات

(نویسی مدرن اینترنتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500صفورا پناهیصندوق کارآفرینی امیدجنب مسجد اعظم(ره)فالورجانروستای مهرنجان خ امام2فالورجاناصفهان

وزارت جهاد کشاورزی500500صفیه سیفیبانک کشاورزیصحرای عرب-روستای سعید آباد1گلپایگاناصفهان(جریب12)کشت زعفران771

اصفهانکشت و تولید گیاهان دارویی772
بو یین و 

میاندشت
وزارت جهاد کشاورزی500500صمد احمدیبانک کشاورزیبویین و میاندشت افوس اراضی روستای آغچه-اصفهان 5

سازمان امور عشایر ایران100100صمد باقری عملهصندوق کارآفرینی امیددهاقان روستای دزج ک جانبازان1دهاقاناصفهانپرورش گوسفند773

وزارت جهاد کشاورزی200200صمد حسن پوربانک کشاورزیروستای فمی2نطنزاصفهانپرورش گاو شیری774

وزارت جهاد کشاورزی24502450صمد ساسانیبانک کشاورزیگلپایگان اراضی روستای رباط محمود2گلپایگاناصفهانپرواربندی بره775

1خوانساراصفهانهکتار1کاشت زعفران در 776
پالک - خیابان امام خمینی- روستای کهرت- خوانسار

211
وزارت جهاد کشاورزی400400صمداله خوبروبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی600600صنا عاشوریپست بانکمزرعه معصوم آباد2شهرضااصفهانپرورش گاو شیری777

500500طاهره اله وردیپست بانکزواره محله بنجیره جنب یخچال قدیمی3اردستاناصفهاناقانتگاه بوم گردی778
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 779
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080طاهره حسینیانصندوق کارآفرینی امیدکوچه ایمان-خ آزادی-روستای ازان1

وزارت جهاد کشاورزی300300طاهره صادقیبانک کشاورزیابوزیداباد دشت محمدصالحه2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل محمدی780

پست بانکمحله باربند- روستای اوره - نطنز 1نطنزاصفهانپرواربندی بره781
طاهره طباطباِ 

یی فر
وزارت جهاد کشاورزی200100

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 782
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8585طاهره غازانصندوق کارآفرینی امید781پالک-خیابان انقالب-روستای ازان1



صندوق کارآفرینی امیدسمیرم مهرگرد خیابان فرهنگ کوچه شهید خانبازی1سمیرماصفهانگلیم بافی783
طرالن فرهنگ 

دوست
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

784
تولیدی پوشاک با طراحی ایرانی 

اسالمی و متد روز
اصفهان

شاهین 

شهرومیمه
2

 جابر 12گرگاب خیابان شهید ناصربیدرام نیمفرعی 

16پالک 
بانک توسعه تعاون

طوبی حق 

شناس گرگابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 785
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی155155طیبه ارشادیصندوق کارآفرینی امیدنبش خ سرآسیاب-ابتدای خ دهیاری-روستای ازان1

786
بسته بندی میوه و سبزیجات و 

صیفی جات
17مبارکهاصفهان

خیابان _بلوار مهرگان_ناحیه صنعتی دهسرخ

آخرین پالک سمت چپ_ششم
بانک کشاورزی

طیبه ایرانپور 

مبارکه
وزارت جهاد کشاورزی25002500

بانک کشاورزیاراضی روستای هرمزآباد3ناییناصفهانگلخانه سبزی و صیفی جات787
طیبه دهقان 

نصری
وزارت جهاد کشاورزی400400

788
روستای )یک روستا یک محصول

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

طیبه صالحی 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید5050

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طیبه عادلیپست بانک2لنجان،برنجگان محله اسالم آباد کوچه ساحل1لنجاناصفهانتولید فرش دستباف789

1فالورجاناصفهان(سرمه دوزی)صنایع دستی 790
فالورجان روستای جوجیل خ توحید کوچه شهید رضا 

کاظمی
پست بانک

طیبه قاسمی 

جوجیلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1چادگاناصفهانتوسعه دفتر ای سی تی روستایی791
اصفهان چادگان کمیتک خ دهه فجر جنب مسجد امام 

حسین
500500طیبه هارونیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 792
شاهین 

شهرومیمه
1

کوچه -بلوارامام حسین-میدان ولیعصر-روستای ازان

1424پالک-حصارقلعه
صندوق کارآفرینی امید

ظریفه سلطان 

اقدامی
وزارت جهاد کشاورزی8080



793

 راسی بهسازی و 10گاو دورگ 

نوسازی ماکن دامی کوچک 

(گاو داشتی )روستایی

وزارت جهاد کشاورزی500500ظهراب رفیعیبانک توسعه تعاونسمیرم روستای روداباد1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیابوزیداباد دشت عدالت1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی794
عباس اسماعیل 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی300300

795
روستای )یک روستا یک محصول 

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امید200200عباس افرازصندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600عباس بصایریصندوق کارآفرینی امید1خوانسار روستای خم پیچ خیابان گلستان پالک2خوانساراصفهانتولید قطعات و سبد پالستیکی796

وزارت جهاد کشاورزی300300عباس پیش بهاربانک کشاورزیابوزیداباد دشت صبوحی1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی797

وزارت جهاد کشاورزی300300عباس چمنیبانک کشاورزیابوزیداباد دشت سیف آباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی798

وزارت جهاد کشاورزی275275عباس حجازیبانک کشاورزیمزارع شخصی.روستای جوشقان استرک-کاشان1کاشاناصفهانپرورش و تولید گل محمدی799

وزارت جهاد کشاورزی200200عباس خانی زادهبانک توسعه تعاونشهرستان اردستان شهر مهاباد1اردستاناصفهانزنبورداری800

500500عباس خوبانیپست بانکابوزیداباد خیابان امام دفترخدمات بانکی1آران وبیدگلاصفهاندفتر خدماتی پست بانک801
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی200200عباس رحمانیبانک کشاورزیروستای انالوجه–چادگان 1چادگاناصفهانکشت موسیر802

2اصفهاناصفهانتولید چراغهای روشنایی و الکتریک803
اصفهان ورزنه روستای جندان خیابان شهید محمد 

10شریفی بن بست 
صندوق کارآفرینی امید

عباس شریفی 

جندانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

وزارت جهاد کشاورزی400400عباس شهسواریبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند804

2اردستاناصفهانبوم گردی805
بخش زواره دهستان ریگستان - شهرستان اردستان 

روستای علی آباد منصوریه
پست بانک

عباس صادقی 

علی آبادی
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 806
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080عباس صالحصندوق کارآفرینی امیدروستای ازان1

وزارت جهاد کشاورزی50005000عباس صالحیبانک کشاورزیاصفهان فالورجان پیربکران روستای وزیر اباد5فالورجاناصفهانتولید کود آلی مایع807

808

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی پرورش گوسفند داشتی 

 راسی180

وزارت جهاد کشاورزی550550عباس صمیمیبانک توسعه تعاونروستای روداباد- پادنا - سمیرم1سمیرماصفهان

5نجف آباداصفهاناقامتگاه بوم گردی809
جنب - منطقه مهردشت روستای دم آب - نجف آباد 

حسینیه دم آب
65006500عباس عبدالهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیکاشان روستای خنب1کاشاناصفهانپرورش گل محمدی810
عباس علیزاده 

خمبی
وزارت جهاد کشاورزی500500

811
سری دوزی لباس )تولیدی پوشاک 

(مردانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عباس فروغیپست بانک997روستای ویست خ ش چایچی پ 5خوانساراصفهان

وزارت جهاد کشاورزی400400عباس فالحی نژادبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند812

وزارت جهاد کشاورزی400400عباس قاسمیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند813

وزارت جهاد کشاورزی300300عباس قربانیبانک کشاورزیروستای کاغذی دشت سیف اباد2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران814

پست بانکاصفهان ده سرخ جنب اتوبان اصفهان مبارکه1مبارکهاصفهانتوسعه دفتر آی سی تی815
عباس کاظمی 

اسدآبادی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکمحله پاچنار- روستای طار- طرقرود1نطنزاصفهانکاشت زعفران816
عباس کریمی 

طاری
وزارت جهاد کشاورزی240240

بانک کشاورزیفریدونشهر دهستان قلعه سرخ روستای تهلگی1فریدونشهراصفهانپروار بندی بره817
عباس گنجعلی 

وند
وزارت جهاد کشاورزی650650

بانک کشاورزیکاشان روستای مرق1کاشاناصفهان هکتار1.5پرورش زعفران به مساحت 818
عباس محمدزاده 

مرقی
وزارت جهاد کشاورزی600600



819
روستای )یک روستا یک محصول 

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امید200200عباس محمودیصندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

820
 راسی 70یک واحد گوسفند داشتی 

بهسازی اماکن دامی
وزارت جهاد کشاورزی560560عباس نظریپست بانکروستای بیده- پادناعلیا- سمیرم 1سمیرماصفهان

821
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران200200عباس وزیری نرهپست بانکسمیرم ، منطقه وردشت ، روستای قرقاچ ، تنگ تیر1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی486486عباس وکیلیبانک کشاورزی۷خ حسینیه اعظم ک.گپایگان 1گلپایگاناصفهانزنبور عسل822

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000عباسعلی تمتاجیصندوق کارآفرینی امیدنبش جاده- روستای ازوار 1کاشاناصفهانتولید گالب وعرقیات گیاهی823

1برخواراصفهانداشتی-پرورش گای شیری 824
اصفهان شهرستان برخوارروستای علی آباد مال علی خ 

مخابرات قلعه پایین جنب چاه موتور
صندوق کارآفرینی امید

عباسعلی جمالی 

علی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی170170عباسعلی خادمیبانک کشاورزیروستای یزدالن دشت فجر1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی825

1خمینی شهراصفهانپرورش زنبور عسل826
اصفهان خمینی شهر تیرانچی خ جهانگیری خ علی 

اسماعیلی بن بست فدک
بانک کشاورزی

عباسعلی 

سلطانیان 

تیرانچی

وزارت جهاد کشاورزی550550

پست بانکاصفهان داران روستای بادجان3فریدناصفهانپرورش گوسفند داشتی وگوشتی827
عباسعلی صفرپور 

بادجانی
وزارت جهاد کشاورزی34003400

وزارت جهاد کشاورزی300300عباسعلی عباسیصندوق کارآفرینی امیدروستای دشتبال- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهانراسی25یک واحد گوسفند داشتی828

بانک کشاورزیاصفهان کوهپایه روستای زفره جنب قرض الحسنه1اصفهاناصفهانپروار بندی بره روستایی829
عباسعلی قادری 

زفره ئی
وزارت جهاد کشاورزی500500



بانک کشاورزیحسن اباد2فالورجاناصفهانگلخانه بینا بینی830
عباسعلی کاظمی 

حسن ابادی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

831

 ۲٠پرورش گوساله دورگ پرواری 

راسی نوسازی اماکن دامی کوچک 

روستایی

پست بانکسمیرم روستای قلعه قدم1سمیرماصفهان
عبدارسول 

درویشی
وزارت جهاد کشاورزی600600

832
6راس دام سبک در یک دوره  200  

ماهه
پست بانکقبرکیخا-حنا -سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

عبدالحسن 

افخمی
سازمان امور عشایر ایران150150

بانک کشاورزی فرعی91خمینی شهر حریم قلعه امیریه پالک 5خمینی شهراصفهانگلخانه833
عبدالحسین 

پیمانی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

بانک کشاورزیشهرستان اردستان روستای امیرآباد1اردستاناصفهانکاشت زعفران834
عبدالحسین 

جوکار
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیبخش بن رود شهر ورزنه1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی835
عبدالحسین 

طاهری ورزنه
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیمحسن آباد مزرعه نو چاه شهید زارعان2برخواراصفهانکاشت گیاهان دارویی836

عبدالحسین 

کثیری دولت 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی720720

صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای زفره خ شهید علیداد موید4فالورجاناصفهانساخت مصنوعات چوبی837
عبدالرحیم 

صادقی زفره
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

2لنجاناصفهانمس چکشی838
- روستای اشیان -شهرستان لنجان - استان اصفهان 

نرسیده به نمایندگی پخش اکسیژن- بلوار جانبازان 
صندوق کارآفرینی امید

عبدالرسول 

رفیعی کرکوندی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

839
تولید و تعمیر ادوات و ماشین آالت 

کشاورزی
1فالورجاناصفهان

اصفهان فالورجان بوستان خیابان امام بلوارازادگان 

جوشکاری طاهری
بانک توسعه تعاون

عبدالرسول 

طاهری درچه 

عابدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت750750



840
توسعه و تجهیز مجموعه پیست 

اسکی شهرستان فریدونشهر
5فریدونشهراصفهان

خیابان - کوی تربیت بدنی- یوسف آباد- فریدونشهر

شهید عباسپور
20002000عبدالرضا اصالنیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

841
 180بهره برداری گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی600600عبدالرضا اکبریبانک توسعه تعاونروستای ضرغام اباد- سمیرم 1سمیرماصفهان

1فریدونشهراصفهاندامداری گاو شیری842
خیابان -محله خمسلو-برف انبار-فریدونشهر-اصفهان

شهیدغالمرضا یبلویی
صندوق کارآفرینی امید

عبدالرضا براتی 

خمسلویی
وزارت جهاد کشاورزی150150

پست بانک3شهرضا روستای وشاره محله باال کوچه مرداد پالک 2شهرضااصفهانپرورش گاو شیری843
عبدالعلی 

جهانبانی وشاره
وزارت جهاد کشاورزی565400

844
 5000)پرورش بوقلمون گوشتی 

(قطعه ای
وزارت جهاد کشاورزی20002000عبدالعلی شهبازیبانک کشاورزیشهرستان سمیرم بخش وردشت روستای حیدر اباد3سمیرماصفهان

صندوق کارآفرینی امیدشهرضا هونجان منطقه ی عشایری مرغ مهین4دهاقاناصفهانپرواربندی گوسفند845
عبدالعلی 

عاشوری
سازمان امور عشایر ایران500500

صندوق کارآفرینی امید(منطقه عشایری)روستای هوک-دهستان کهرویه-شهرضا2شهرضااصفهانپرورش دام سبک846
عبدالعلی 

عاشوری
سازمان امور عشایر ایران500500

بانک کشاورزی3587100 و 563794مبارکه روستای دهسرخ مختصات 2مبارکهاصفهانپرورش گاو شیری847

عبدالعلی 

قاراخانی ده 

سرخی

وزارت جهاد کشاورزی21002100

بانک کشاورزیصحرای جنب سرخ- فالورجان الرگان 4فالورجاناصفهانپرورش بوقلمون گوشتی848
عبدالعی امینی 

الرگانی
وزارت جهاد کشاورزی35003500

صندوق کارآفرینی امیدروستای علی آباد- نیستانک - نایین 1ناییناصفهانرستوران بین راهی849
عبداهلل شفیعی 

کمال آباد
12001200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی400400عبداله بختیاربانک کشاورزیروستای دورجان- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهان راسی10گاو شیری 850



1شهرضااصفهانپرواربندی گوسفند851
 روستای نظراباد 110جاده سمیرم جاده شن شوری 

دامداری عبداله عربی
وزارت جهاد کشاورزی500500عبداله عربی نرهبانک کشاورزی

پست بانکروستای کوشکیچه- زیباشهر - مبارکه 1مبارکهاصفهانتولید قاب فلزی مهتابی852
عبداله محمدی 

دستگردی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

بانک کشاورزیفالورجان قهدریجان صحرای فهران1فالورجاناصفهانتولید زعفران853
عبداله هادیان 

قهدریجانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکدهاقان روستای علی آباد جمبزه خ بهداری2دهاقاناصفهانتولید فرش و رنگرزی854
عبدالوهاب یلمه 

علی آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

855

 25پرورش گوساله دو رگ پرواری 

راسی با مجوز بهسازی و نوسازی 

اماکن دامی کوچک و روستایی

وزارت جهاد کشاورزی950950عبدعلی موسویبانک توسعه تعاونسمیرم بخش پادنا روستای کردان1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی10001000عروجعلی پایکارپست بانکروستای نورآباد قرمزی- وردشت- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( راس150)پرواربندی گوسفند 856

3سمیرماصفهان رأس250پرواربندی بره به ظرفیت 857
- پادنا سفلی - شهرستان سمیرم-استان اصفهان 

روستای تنگ خشک
وزارت جهاد کشاورزی25002500عزت اله امیریبانک کشاورزی

بانک کشاورزیخیراباد2نجف آباداصفهانکشت زعفران858
عزت اله رضایی 

خیر ابادی
وزارت جهاد کشاورزی450450

859

 60پرورش گوسفند ترکی پرواری 

راسی با مجوز بهسازی اماکن دامی 

کوچک و روستایی

بانک توسعه تعاونسمیرم روستای هست1سمیرماصفهان
عزت اله رفیعی 

سندگانی
وزارت جهاد کشاورزی700700

وزارت جهاد کشاورزی3000عزت اله شعیببانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای خشکرود مزرعه فالمرز1خوانساراصفهانکاشت زعفران در یک هکتار860



4نجف آباداصفهانتولید پوشاک861
خیابان امام خمینی ، خیابان یادگار - خونداب - دهق 

 طبقه همکف45امام پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000عزت براتی دهقیصندوق کارآفرینی امید

1فالورجاناصفهانخاتم کاری862
فالورجان روستای موسیان کوچه شهید علیرضا رهنما 

166پالک 
200200عزت شفیعیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانک122فالورجان روستای هویه کوچه شهید کریمی پالک 2فالورجاناصفهانکارگاه قالیبافی863
عزت مختاری 

هویه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

4فالورجاناصفهانکابینت سازی ام دی اف864
 طبقه 202فالورجان نرگان خ شهید مرتضی مطهری پ 

همکف
بانک توسعه تعاون

عزیز اله باقری 

طادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

وزارت جهاد کشاورزی1000500عزیزاله اسماعیلیپست بانکاصفهان خمینی شهر بلوار الغدیر روستای تیرانچی2خمینی شهراصفهانپرورش زنبور و تولید عسل865

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 866
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید700پالک-خیابان انقالب-روستای ازان1

عزیزاله 

محمودیان
وزارت جهاد کشاورزی8080

پست بانکروستای میالجرد- نطنز1نطنزاصفهانکاشت و تولید زعفران867
عشرت زایری 

امیرانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیددهاقان محمود آباد1دهاقاناصفهانبازیافت الیاف مصنوعی868
عصمت السادات 

میرباقری
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

بانک کشاورزیروستای هونجان محله پایین بن بست امانی1شهرضااصفهانپرورش گوسفند پروار869
عصمت امانی 

هونجانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

سازمان امور عشایر ایران400400عصمت عاشوریصندوق کارآفرینی امیدمنطقه عشایری هرندی-آستانه -دهاقان 4دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی870

12اصفهاناصفهانزنبورداری و بسته بندی عسل871
هشت )خ درختی - اصفهان - جاده آبشار سوم - اصفهان

226پ  - 9نبش بن بست بهار  - (بهشت
وزارت جهاد کشاورزی700700عطااله افشاریبانک کشاورزی

872

خرید تجهیزات دفتر و تعمیر 

ساختمان دفتر خدمات ارتباطی و 

پپست بانک روستایی

2شهرضااصفهان
روستای جرم افشار خیابان شهید مهاجری کوچه شهید 

46انصاریپور پالک 
400400عظیم انصاریپورپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



873
 متری هیدرو پونیک 5000گلخانه 

(توت فرنگی)
وزارت جهاد کشاورزی90009000عفت تقی زادهصندوق کارآفرینی امیدسمیرم منطقه وردشت روستای دهکرد6سمیرماصفهان

پست بانکفالورجان روستای مهرنجان1فالورجاناصفهاندامداری874
عفت عشوری 

مهرنجانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک توسعه تعاونشهرستان اردستان روستای امیران1اردستاناصفهانکاشت زعفران875
علیرضا زائری 

امیرانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

4فریدناصفهانانشارات کتاب876
-خیابان شهید دستغیب-روستای بادجان-داران-اصفهان

منزل علی ابراهیمی-جنب هواشناسی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی800800علی ابراهیمیبانک توسعه تعاون

1اصفهاناصفهانپرورش بره دورگ877
- روستای گیشی - بخش جلگه - شهرستان اصفهان 

منزل دوم سمت راست- خیابان ایت اهلل خامنه ای 
بانک کشاورزی

علی احمدی 

قلعه باالئی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1شهرضااصفهانکاشت گل محمدی878
شهرستان شهرضا روستای وشاره محله ی پایین انتهای 

خیابان راه آهن
وزارت جهاد کشاورزی500500علی استکیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیابوزیداباد دشت عدالت2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی879
علی اسماعیل 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیروستای کفران-بن رود10اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری880
علی اسماعیلی 

کفرانی
وزارت جهاد کشاورزی1560015600

صندوق کارآفرینی امیدکاشان روستای چنار کوی جنب باغ الجوردی1کاشاناصفهانسرمایه ثابت گالبگیری سنتی881
علی اصغر 

سلمانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

882
خدمات دامپروری و تلقیح مصنوعی 

روستا
بانک توسعه تعاونروستای جالل آباد میان کوه گاوداری اخوان دویستی2نجف آباداصفهان

علی اصغر شاه 

بندری قوچانی
وزارت جهاد کشاورزی950950

883
 کلنی زنبورعسل 110تولید عسل از 

مدرن
بانک کشاورزیسمیرم منطقه چشمه ناز ونک1سمیرماصفهان

علی اصغر 

عسکری
وزارت جهاد کشاورزی420420

وزارت جهاد کشاورزی500500علی اصغر گرامیپست بانکروستای ولندان کوچه کشاورز آخر جاده آسفالت1شهرضااصفهانپرواربندی بره884



بانک کشاورزیاصفهان فالورجان روستای ریاخون5فالورجاناصفهانطرح885
علی اصیلیان 

مهابادی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هر روستا یک محصول886
علی اکبر افراز 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید150150

1فالورجاناصفهانتولید کارتن مقوایی887
فالورجان روستای هویه خ اصلی درچه کوچه بافندگی 

 طبقه همکف تولیدی کارتن امینی42پالک 
صندوق کارآفرینی امید

علی اکبر امینی 

درچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی اکبر حمامیبانک کشاورزیکاشان روستای جوشقان استرک1کاشاناصفهانخرید تلیسه جهت گاوداری شیری888

889

احداث گلخانه سبزی صیفی، بذر 

هیبرید فلفل دلمه و نشا پیوندی 

سبزیجات

7فالورجاناصفهان
اراضی کشاورزی روستای - اتوبان ذوب آهن- فالورجان

جیالب
بانک کشاورزی

علی اکبر 

حیدری زفره
وزارت جهاد کشاورزی50005000

بانک کشاورزیروستای نهوج- اردستان 1اردستاناصفهانکاشت زعفران890
علی اکبر زمانی 

نهوجی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیمزرعه مستوفی-نوش آباد-آران و بیدگل1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران891
علی اکبر صادق 

زارع
وزارت جهاد کشاورزی360360

892
 راسی 50پروش گوسفند -دامداری

در یک دوره شش ماهه
پست بانکحیدرآباد-وردشت-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

علی اکبر 

علیمردانی زاده
سازمان امور عشایر ایران100100

وزارت جهاد کشاورزی400400علی اکبر فالحیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند893

2فالورجاناصفهانتولید گاردون کشاورزی894
اصفهان فالورجان روستای دشتلو انتهای خیابان 

شهیدرجایی ساختمان فالوردشت
بانک توسعه تعاون

علی اکبر قاسمی 

فالورجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

وزارت جهاد کشاورزی400400علی اکبر کامرانیپست بانکروستای علی آباد- شهرستان اردستان زواره 1اردستاناصفهانکشت زعفران895



4اردستاناصفهانتولید آجر سفالی تیغه896
جنب چاه -ضلع شمال راه اهن -مهاباد - اردستان 

کارخانه اجر-کرمانی 
پست بانک

علی اکبر 

محمودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24902490

صندوق کارآفرینی امیدمحسن آباد صحرای جورابی و در میان1برخواراصفهانکشت زعفران وگیاهان دارویی897

علی اکبر 

معتمدی 

آدرمنابادی

وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیروستای قلعه امام1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی898
علی اکبر 

نصراللهی ورزنه
وزارت جهاد کشاورزی313313

899

: تولیدات - پارت آوین کوهسار 

هیدروکسید -اکسید کلسیم صنعتی

کربنات کلسیم-کلسیم

15نطنزاصفهان
-دهستان کرکس-بخش مرکزی-شهرستان نطنز-اصفهان

 پالک سوم1خیابان سعدی -منطقه صنعتی شجاع آباد
بانک توسعه تعاون

علی امینیان 

دهکردی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1500015000

بانک کشاورزیروستای البید مزرعه ایزد آباد3لنجاناصفهاناحداث باغ گل محمدی900
علی ایزدی 

الیبیدی
وزارت جهاد کشاورزی250250

1خور و بیابانکاصفهان روستاییictدفتر 901
اصفهان شهرستان خوروبیابانک شهر فرخی خ ولی عصر 

روبروی مخابرات
500500علی آخوندپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2شهرضااصفهانپرورش و تولید گاو شیری902
خیابان برهان، نرسیده به ترک آباد، صحرای معصوم آباد، 

بعد از گلخانه عشقی
وزارت جهاد کشاورزی700700علی بختیاریپست بانک

903
موسیر و -کشت سیر)گیاهان دارویی 

(گل گاو زبان 
وزارت جهاد کشاورزی360360علی بیاتیبانک کشاورزیروستای کمیتک-چادگان 3چادگاناصفهان

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی پاکنژادپست بانکروستای اسماعیالن باغو-انارک-نایین2ناییناصفهانپرواربندی بره904

بانک کشاورزی(مزرعه آرژنگ)- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( هکتار4)کشت گل محمدی 905
علی پناه نادری 

دره شوری
وزارت جهاد کشاورزی840840

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000علی جان اکبریپست بانکابوزیداباد روستای ریجن2آران وبیدگلاصفهانریشه بافی فرش ماشینی906



907
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران150150علی جاویدانپست بانکسمیرم منطقه وردشت ، تنگ آهن ، بلی باغلو1سمیرماصفهان

صندوق کارآفرینی امیدجالل آباد رو بروی پارک نشاط1نجف آباداصفهانپرورش گاو شیری908
علی جاللی 

جالل آبادی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

909
تولید بذر زعفران و موسیر و گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی600600علی چلبیبانک کشاورزیتیران روستای دولت اباد2تیران وکروناصفهان

پست بانکشهرستان اردستان مهاباد تعاونی تولیدی سفید گوشت1اردستاناصفهانکاشت زعفران910
علی حبیبی 

السیبی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیاصفهان شهرستان برخوار روستای محسن آباد1برخواراصفهانکشت زعفران911
علی حق شناس 

آدر منابادی
وزارت جهاد کشاورزی640640

912

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

 60روستایی پرورش گوسفند داشتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی300300علی خانمیرزاییبانک توسعه تعاونسمیرم بخش پادنا روستای روداباد1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی500500علی خسرویصندوق کارآفرینی امیداصفهان فریدونشهر روستای خویگان علیا2فریدونشهراصفهانتولید گل رز شاخه ای913

وزارت جهاد کشاورزی300300علی رجبی مقدمبانک کشاورزیگروه کشاورزی شهید دستغیب بادرود1نطنزاصفهانپروار بندی بره914

وزارت جهاد کشاورزی430430علی رحمانیبانک کشاورزیمبارکه روستای قلعه سفید خ امیر کبیر1مبارکهاصفهانگاوداری شیری915

وزارت جهاد کشاورزی500500علی رضا توسلیبانک توسعه تعاونروستای کجان-دهستان بهارستان–بخش مرکزی -نایین1ناییناصفهانکشت زعفران916

وزارت جهاد کشاورزی450450علی رضا صابریبانک کشاورزیمزرعه اوچه-روستای قلعه قدم 1سمیرماصفهانکاشت گل محمدی917

4فالورجاناصفهانخدمات حمل و نقل918
فالورجان روستای موسیان فرعی اول اتوبان ذوب اهن 

جنب فروشگاه حامد
صندوق کارآفرینی امید

علی رضا کریمی 

ملک ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500



صندوق کارآفرینی امیدروستای بادجان- وحدت آباد-فریدونشهر2فریدونشهراصفهانفراوری عسل919

علی رضا 

محمدی آخوره 

سفالیی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

1فالورجاناصفهانتوسعه دفتر آی سی تی روستایی920
فالورجان جوجیل بلوار امام رضا ع خ ش بخشیان جنب 

پایگاه بسیج دفتر ای سی تی روستایی جوجیل
500500علی سلیمانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی990990علی شیری سدهبانک کشاورزیکاشان بخش برزک ویدجا1کاشاناصفهانخرید تلیسه جهت واحد گاو شیری921

922

خرید تجهیزات و تامین سرمایه در 

گردش شرکت فنی و مهندسی در 

حوزه فناوری اطالعات و 

(IT)ارتباطات

6شهرضااصفهان

استان اصفهان، شهرستان شهرضا، بخش مرکزی، 

دهستان اسفرجان، روستای هونجان،جنب پمپ بنزین، 

.20کوچه شهید ضیایی، پالک 

70007000علی صادقیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

500500علی صالحیپست بانکروستای قلعه ناظر ابتدای خ مرغاب1تیران وکروناصفهانخدمات فن اوری اطالعات923
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی300300علی صفدریپست بانکروستای اریسمان1نطنزاصفهانپرورش گاو شیری924

وزارت جهاد کشاورزی44004400علی صفریبانک کشاورزیداران روستای دهق3فریدناصفهانپرورش بوقلمون گوشتی925

سازمان امور عشایر ایران100100علی عاشوری فردصندوق کارآفرینی امیدروستای دولت آباد2دهاقاناصفهانپرواربندی گوسفند926

بانک کشاورزییزدل- آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی927
علی عباس 

دهقانی یزدلی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی51005100علی عباسیبانک کشاورزیمزرعه نوکن سمندگان- چادگان –اصفهان 3چادگاناصفهانگلخانه صیفی928

500500علی عباسیپست بانکگلپایگان روستای عباس آباد1گلپایگاناصفهاناقامتگاه بوم گردی عباس آباد929
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی11001100علی غایبیبانک کشاورزیمزرعه نهضت-جاده ابوزیدآباد-آران و بیدگل1آران وبیدگلاصفهانبره پرواری930

وزارت جهاد کشاورزی650650علی غرنویبانک کشاورزیگلپایگان اراضی روستای درب امامزاده1گلپایگاناصفهانزنبورداری931



932
 کلنی زنبورعسل 200تولید عسل از 

مدرن
وزارت جهاد کشاورزی200200علی فرهادیپست بانکچشمه کهریز- ده باال-سمیرم روستای سیور 1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیکوهپایه-اصفهان20اصفهاناصفهانپرورش مرغ مادر گوشتی933
علی فصیحی 

دستجردی
وزارت جهاد کشاورزی5600056000

وزارت جهاد کشاورزی507507علی قاسمیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانخرید تراکتور و ادوات934

935
توسعه خدمات پیشخوان دولت 

درروستا
پست بانکاصفهان بخش جلگه روستای اسالم آبادخ امام خمینی3اصفهاناصفهان

علی قدرتی 

سکانی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

936
 3پرورش گل محمدی به مساحت 

هکتار
وزارت جهاد کشاورزی900900علی کاظمیبانک کشاورزیکاشان روستای ویدوج مزرعه مسینه گرد1کاشاناصفهان

بانک کشاورزیفقیهی... اصفهان جرقویه محمدآباد خیابان آیت ا1اصفهاناصفهانپرورش دام سبک937

علی کرم عرب 

مومنی 

محمدآبادی

وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزی6گلستان-شهرک شمالی-نوش اباد 1آران وبیدگلاصفهانگل محمدی938
علی کشاورزی 

نوش آبادی
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت جهاد کشاورزی25002500علی کشفی فربانک توسعه تعاونتیران و کرون روستای قهریزجان3تیران وکروناصفهاناحداث گلخانه939

1فالورجاناصفهانتوسعه دفتر خدمات روستایی طاد940
اصفهان فالورجان روستای طاد خیابان امام خمینی دفتر 

خدمات ارتباطی
500500علی متولیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیمزرعه شجاع آباد- نوش آباد1آران وبیدگلاصفهان(خرید تراکتور)مکانیزاسیون941
علی محتشمی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی746746

بانک کشاورزیمجتمع دامداری یکه درخت بافران- بافران 1ناییناصفهانپرواربندی گوسفند942
علی محمد 

پوربافرانی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

بانک کشاورزیخیر اباد ک جنب بره برداری2نجف آباداصفهانزعفران کاری943

علی محمد 

قاسمی خیر 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی800800

صندوق کارآفرینی امیدجنب مخابرات- روستای ون 1کاشاناصفهانتولید نان لواش ماشینی944
علی محمد 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500



945
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
پست بانک(عشایر )سمیرم ، حنا ، گاوتپه ، چشمه قدمگاه 1سمیرماصفهان

علی 

مرادپورشورباخور

لو

سازمان امور عشایر ایران200200

وزارت جهاد کشاورزی18001800علی مصطفیبانک توسعه تعاوناصفهان نجف آباد حاجی آباد4نجف آباداصفهاناحداث گلخانه سبزی و صیفی946

بانک کشاورزییزدل- آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهانگل محمدی/کشت زعفران947
علی مصلحی 

یزدلی
وزارت جهاد کشاورزی850850

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی معصومیبانک کشاورزیشهرستان اردستان روستای باقرآباد1اردستاناصفهانپروار بندی بره948

949
تولید و پرورش زنبور و عسل و 

فرآورده های آن
3فریدناصفهان

منزل علی -خیابان اصلی-روستای قفر-داران-اصفهان

ملک قفری
وزارت جهاد کشاورزی22002200علی ملک قفریبانک کشاورزی

40نجف آباداصفهانتولید فرش دستباف950
خیابان امام - روستای خونداب- دهق- نجف آباد-اصفهان

 طبقه همکف45خیابان یادگار امام پ-خمینی
صندوق کارآفرینی امید

علی مومنی 

دهقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

951

 راسی 70پرورش گوسفند پرواری 

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

بانک توسعه تعاونسمیرم بخش وردشت روستای سبز اباد1سمیرماصفهان
علی نادری دره 

شوری
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی250250علی ناطقیبانک کشاورزیشهرستان خوانسار منطقه ویست جاده حاجی اباد1خوانساراصفهانکاشت گل محمدی در یک هکتار952

پست بانکاصفهان بخش جلگه روستای مادرکان1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری953
علی نجاتی 

مادرکانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

سازمان امور عشایر ایران500500علی نوروزی ایبلوصندوق کارآفرینی امیدمنطقه عشایری هرندی-آستانه -دهاقان 1دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی954



955
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
بانک توسعه تعاونسمیرم روستای گرموک مزرعه بچگان1سمیرماصفهان

علی یار عربلو 

نرهء
سازمان امور عشایر ایران250250

وزارت جهاد کشاورزی600600علی یزدان پرستصندوق کارآفرینی امیدشهرستان خوانسار روستای ارجنک1خوانساراصفهان هکتار1/5کشت موسیر در 956

957
 راسی گوسفند پرواری ۷٠پرورش 

بهسازی اماکن دامی کوچک روستایی
وزارت جهاد کشاورزی600600علیجان موسویپست بانکسمیرم روستای چهارراه1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیروستای مسینه- شهرضا - اصفهان 1شهرضااصفهاندامداری958
علیرضا احمدی 

مسینه
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک توسعه تعاونفالورجان روستای موسیان خ نواب3فالورجاناصفهانساخت مصنوعات چوبی959
علیرضا احمدی 

موسیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

800800علیرضا اصالنیبانک توسعه تعاونروستای سیبک-فریدونشهر2فریدونشهراصفهانسفال و سرامیک-احداث کارگاه هنری960
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

961
خدمات ورزشی روستایی باشگاه 

بدنسازی
وزارت ورزش و جوانان24002400علیرضا امینیبانک توسعه تعاونفالورجان بوستان محله ی الرگان خیابان اصلی4فالورجاناصفهان

200200علیرضا باقریصندوق کارآفرینی امیدجنب مسجد- علی آباد گچی - گلشن1دهاقاناصفهاننجاری و خراطی962
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی300300علیرضا باقریبانک کشاورزیابوزیداباد دشت شاطر اباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی963

964
تولید )شرکت تاکستان زاینده رود

(انواع سرکه خوراکی
4اصفهاناصفهان

خیابان -ناحیه صنعتی-روستای سروشبادران-اصفهان

66پالک-بن بست نسترن-نسترن
وزارت جهاد کشاورزی50005000علیرضا بهنامی نیاصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی15001500علیرضا ترکانبانک کشاورزیسمیرم وردشت روستای حسین اباد2سمیرماصفهان(گل محمدی)کاشت گیاهان دارویی 965



بانک کشاورزیتیران و کرون روستای مهدی آباد1تیران وکروناصفهانزنبورداری966
علیرضا 

جهانبخش
وزارت جهاد کشاورزی400400

967
پرورش گاو شیری به ظرفیت 

راس مولد38
2دهاقاناصفهان

دهاقان روستای پوده خ شهید اسکندری کوچه شهید 

اکبر حقیقی
وزارت جهاد کشاورزی21502150علیرضا حقیقیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای جولرستان خ وحدت ک ش میرلوحی3فالورجاناصفهانتولید مصنوعات چوبی968
علیرضا حیدری 

مهرآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

2اردستاناصفهانکاشت زعفران969
گروه کشاورزی شهید - شهرستان اردستان مهاباد 

بهشتی سرهنگچه
وزارت جهاد کشاورزی400400علیرضا خبازیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیداستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد1سمیرماصفهان رأسی50پرورش گوسفند پرواری 970
علیرضا داتلی 

بگی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1فریدونشهراصفهانگل محمدی و گیاهان دارویی971

جنب -مزارع قهستجان-منطقه قهستجان-فریدونشهر

استخر آبیاری قطره ای شرکت تعاونی آب بران دره 

ریواس

وزارت جهاد کشاورزی300300علیرضا رحیمیبانک کشاورزی

972
تولید انواع )صنایع غذایی و تکمیلی

(کیک و شیرینی
5فالورجاناصفهان

فالورجان روستای زفره خ ولیعصر کوچه شهید علی 

کریمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500علیرضا رهنماصندوق کارآفرینی امید

973
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
پست بانک(عشایر )سمیرم ، حنا ، گاوتپه ، چشمه قدمگاه 1سمیرماصفهان

علیرضا شبانی 

شورباخورلو
سازمان امور عشایر ایران250250

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان شهرضا روستای سوالر2شهرضااصفهانپرورش گاو شیری974
علیرضا شمسی 

سوالری
وزارت جهاد کشاورزی20002000

وزارت صنعت، معدن و تجارت750750علیرضا صادقیبانک توسعه تعاوناصفهان فالورجان کرسگان بعد از پرورش ماهی3فالورجاناصفهانتولید قطعات فلزی975



976

 راسی 33یک واحد گوساله پرواری 

بهسازی و اماکن دامی کوچک 

وروستایی

وزارت جهاد کشاورزی810810علیرضا طاهریبانک توسعه تعاونروستای کره دان- پادناعلیا- سمیرم 1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی250250علیرضا عباسپورپست بانککاشان روستای سن سن1کاشاناصفهانپرورش قارچ خوراکی977

978
راه اندازی مجموعه اقامتگاه بوم 

گردی در روستای تیکن
3گلپایگاناصفهان

- دهستان نیوان  –شهرستان گلپایگان - استان اصفهان 

خیابان بهداشت-جاده در -روستای تیکن 
600600علیرضا علیشاهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2برخواراصفهانبسته بندی ادویه وحبوبات979
شهرستان برخوار دولت آباد خ اباذر غربی ک ش اکبر 

29فتاحی پ 
بانک کشاورزی

علیرضا فتاحی 

دولت آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000

وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا فناییبانک کشاورزیمبارکه روستای جوهرستان اراضی مهندس فنایی1مبارکهاصفهانتولید گل گلدانی980

3مبارکهاصفهانپرورش گاو شیری981
مبارکه روستای دهسرخ جاده پلی اکریل مختصات 

3587785 و 563639
بانک کشاورزی

علیرضا قاراخانی 

ده سرخی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

وزارت جهاد کشاورزی400400علیرضا قاسمیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند982

وزارت جهاد کشاورزی150150علیرضا قاسمیبانک کشاورزیروستای حسین اباد دشت مهدیه1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی983

بانک کشاورزیروستای ایچی-اصفهان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری984
علیرضا قربانیان 

افارانی
وزارت جهاد کشاورزی521521

پست بانکروستای محمدیه- تیران و کرون 1تیران وکروناصفهانکشت گیاه موسیر985
علیرضا کریمی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا محمدیپست بانکروستای اشن1اصفهاناصفهانپرورش زنبورعسل986

وزارت جهاد کشاورزی10001000علیرضا معصومیبانک کشاورزیمحله آشجرد-داران-شهرستان فریدن-استان اصفهان3فریدناصفهانکاشت زعفران987

وزارت جهاد کشاورزی270270علیرضا مقیمیبانک کشاورزیشهرستان خورو بیابانک روستای عرب آباد3خور و بیابانکاصفهانپروار بندی شتر988



صندوق کارآفرینی امیداصفهان منطقه براان شمالی روستای جوزدان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری989
علیرضا مال 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی900900

990
لوال )تولید درب و یراق آالت آهنی

(آهنی و کشو میله ای
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000علیرضا هاشم پورصندوق کارآفرینی امیداصفهان براان جنوبی روستای پیله وران برکان12اصفهاناصفهان

17001700علیرضا یاورصندوق کارآفرینی امیدخوروبیابانک روستای نصرآباد اقامتگاه بوم گردی باجون2خور و بیابانکاصفهاناقاماتگاه بوم گردی991
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

992
پرورش گوسفندداشتی به ظرفیت 

راس مولد40
وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا یلمهصندوق کارآفرینی امیدمزرعه حکیم آباد-روستای علی آباد جمبزه2دهاقاناصفهان

بانک کشاورزیروستای نشلج مزرعه نزاد گالبگیری یوسفی1کاشاناصفهانتولید گالب و عرقیات گیاهی993
علیرضا یوسفی 

نشلجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

994

 راسی بره پرواری بهسازی ۳٠پرورش 

و نوسازی اماکن دامی کوچک 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی390390عنایت اله گنجیپست بانکروستای خینه-پادنا- سمیرم1سمیرماصفهان

995
بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

(راس180)کوچک و روستایی
وزارت جهاد کشاورزی500500عنایت اله نوذریبانک توسعه تعاونسمیرم حنا روستای چشمه خونی1سمیرماصفهان

996
بهسازی وتکمیل ساختمان دامداری 

و تجهیز آن
پست بانکروستای طامه- نطنز 1نطنزاصفهان

عیدی محمد 

حیدری طامه
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی272272عین اله گوروییبانک توسعه تعاونچادگان روستای کلیچه1چادگاناصفهانپرورش گوسفند داشتی997



بانک کشاورزیفالورجان قلعه مهرنجان صحرای دودنگه3فالورجاناصفهاناحداث گلخانه صنعتی998
غدیرعلی قدیری 

حاجی ابادی
وزارت جهاد کشاورزی38003800

999

 راسی گاو شیری مجوز 10پرورش 

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی400400غریب نظریبانک توسعه تعاونسمیرم پادنای سفلی روستای سادات اباد1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیشهرستان اردستان روستای ظفرقند1اردستاناصفهانکاشت زعفران1000
غزال هدایتی 

زفرقندی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیدشت شجاع اباد1آران وبیدگلاصفهانگل محمدی1001

غالمحسین 

اکرامی نوش 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی900900

1002
خرید دام وعلوفه و تکمیل تجهیزات 

یک واحدگوسفند داشتی
پست بانکاصفهان بخش جلگه روستای قمشان3اصفهاناصفهان

غالمحسین 

ایوبی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی34002400

صندوق کارآفرینی امیدشهرضا منطقه ی عشایری هوک مرتع گوالجیک4شهرضااصفهانپرورش گوسفند داشتی1003
غالمحسین 

عاشوری
سازمان امور عشایر ایران350350

پست بانکشهرستان اردستان روستای چهرمهین1اردستاناصفهانکاشت زعفران1004
غالمحسین 

عامری
وزارت جهاد کشاورزی400400

پست بانکشهردامنه،جاده گاز ،واقع در اراضی زراعی بیغش دامنه2فریدناصفهانمبلمان ومصنوعات چوبی1005
غالمرضا 

باباجعفری دمنه
650650

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1006
توسعه خط بسته بندی عرقیات 

گیاهی
پست بانکروستای نابر.  جاده ورکان30کیلومتر . کاشان4کاشاناصفهان

غالمرضا حدادی 

برزکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت39003900

وزارت جهاد کشاورزی13001300غالمرضا حیدریبانک کشاورزیجوزدان2نجف آباداصفهانکشت زعفران1007

وزارت جهاد کشاورزی940940غالمرضا خادمیبانک کشاورزیروستای یزدالن دشت فجر2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل محمدی1008

بانک توسعه تعاونمزرعه رحیم آباد- بافران - نایین 2ناییناصفهانپرواربندی گوساله1009
غالمرضا رحیمی 

بافرانی
وزارت جهاد کشاورزی800800



3دهاقاناصفهانگلخانه1010
گلشن خیابان گلستان شهدا انتهای کوچه شهید 

3محمدرضا سبزیان پشت دبیرستان پالک 
وزارت جهاد کشاورزی350350غالمرضا رضاییانبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیگلپایگان اراضی روستای رباط محمود2گلپایگاناصفهانگاوداری پرواری1011
غالمرضا روح 

الهی
وزارت جهاد کشاورزی24992499

وزارت جهاد کشاورزی150150غالمرضا سلمانیبانک کشاورزیروستای ریجن دشت مبارک اباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1012

1013
 کلنی زنبورعسل 300تولید عسل از 

مدرن
1سمیرماصفهان

روستای قرقاچ مزرعه دره جیران جنب باغ - سمیرم

خسرو رنجبر
وزارت جهاد کشاورزی770770غالمرضا قرقانیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیداصفهان اسفنداران1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هر روستا یک محصول1014

غالمرضا 

محمودی 

اسفندارانی

صندوق کارآفرینی امید150150

بانک کشاورزیروستای بندر-پشتکوه موگویی-فریدونشهر-اصفهان5فریدونشهراصفهانپرورش ماهیان سرد آبی1015
غالمرضا مری 

بندری
وزارت جهاد کشاورزی30003000

بانک توسعه تعاوناصفهان فالورجان کرسگان4فالورجاناصفهانخدمات تعمیر ماشین االت کشاورزی1016
غالمرضا نظری 

یزد ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

بانک کشاورزیروستای محمدیه خیابان اصلی روبروی مخابرات10تیران وکروناصفهانگلخانه سبزی و صیفی1017
غالمرضا هاشم 

پور
وزارت جهاد کشاورزی25002500

صندوق کارآفرینی امیدکوچه شهید نوروزی- محله باال- روستای نشلج - کاشان 1کاشاناصفهانتأمین تجهیزات کارگاه کابینت سازی1018
غالمرضا یوسفی 

نشلجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

5شهرضااصفهان رأس75گاوداری شیری 1019
مهیار، انتهای خیابان آجر طال، بعد از کانال آب، گاوداری 

جهانبازی
صندوق کارآفرینی امید

غالمعباس 

جهانبازی 

گوجانی

وزارت جهاد کشاورزی1000010000

سازمان امور عشایر ایران300300غالمعلی عاشوریصندوق کارآفرینی امید(منطقه عشایری)روستای هوک-دهستان کهرویه-شهرضا1شهرضااصفهانراسی50پرورش دام سبک 1020

1021
راس 30توسعه گاوداری شیری از 

راس مولد60مولد به 
وزارت جهاد کشاورزی14601460غالمعلی کیخاییبانک کشاورزیدهاقان علی آباد جمبزه خ بهداری کوچه نسترن2دهاقاناصفهان



1022
کشت وپرورش زعفران و گیاهان 

 هکتار2دارویی درسطح 
وزارت جهاد کشاورزی400400غالمعلی مهدیبانک کشاورزیچهل خانه خیابان طالقانی کوچه شهید مدرس2فریدناصفهان

1023

 راسی 70پرورش گوسفند پرواری 

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی400400غالمعلی نوروزیبانک توسعه تعاونسمیرم بخش مرکزی چشمه خونی1سمیرماصفهان

صندوق کارآفرینی امیداصفهان فریدونشهر روستای پشندگان3فریدونشهراصفهانخشک کردن بسته بندی مواد غذایی1024
فاضل جزی 

پشندگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1025

تکمیل و تجهیز کارگاه جهت فرآوری 

،صنایع تبدیلی ،بسته بندی 

وبازاریابی محصوالت کشاورزی

پست بانکروستای طامه- نطنز 2نطنزاصفهان
فاطمه احمدی 

طامه
وزارت جهاد کشاورزی600600

1026

توسعه دفتر و تجهیرات به روز جهت 

ارایه هر چه بیشتر خدمات به مردم 

منطقه

500500فاطمه اربابیپست بانککاشان کامو جنب چهار راه ولی عصر1کاشاناصفهان
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی10001000فاطمه اروریانپست بانکنایین روستای هرمزآباد1ناییناصفهانپرواربندی شترمرغ گوشتی1027

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1028
شاهین 

شهرومیمه
1

-بن بست مولوی-خیابان امامزاده-روستای ازان

1394پالک
وزارت جهاد کشاورزی6565فاطمه اسحاقیصندوق کارآفرینی امید



پست بانکفالورجان روستای جوجیل بلوار امام کوی بنفشه1فالورجاناصفهان(رودوزی های سنتی)صنایع دستی1029
فاطمه اسماعیل 

زاده
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی700700فاطمه افشاریپست بانکروستای فراموشجان- بخش چنارود- چادگان- اصفهان1چادگاناصفهان(موسیر)کشت گیاهان دارویی1030

وزارت جهاد کشاورزی590590فاطمه افشاریبانک توسعه تعاونبخش لواسک-جاده سمیرم شهرضا-وردشت-سمیرم1سمیرماصفهان( هکتار2.5)کاشت گل محمدی1031

صندوق کارآفرینی امید13 پ6نهضت اباد کوچه 1دهاقاناصفهاندامپروری1032
فاطمه افشاری 

تبار
سازمان امور عشایر ایران100100

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1033
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی105105فاطمه بژندیصندوق کارآفرینی امید1034پالک-جنب شعبه نفت قدیم-روستای ازان1

بانک توسعه تعاونمجتمع دامداری حنفش- نایین 1ناییناصفهانگاوداری شیری1034
فاطمه حقیقی 

نائینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فاطمه خاشعیپست بانکاله اباد خیابان امام1لنجاناصفهانقالیبافی1035

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1036
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی155155فاطمه خدادوستصندوق کارآفرینی امید181خ شریعت پالک-روستای ازان1

1فالورجاناصفهان(چرم دوزی)صنایع دستی 1037
فالورجان روستای جوجیل بلوار امام رضا خ شهید 

منتظری کوچه جانباز
پست بانک

فاطمه رجبی 

دشتچی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونسمیرم منطقه پادنا روستای خفر1سمیرماصفهانگلیم بافی1038
فاطمه سادات 

عمادی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فاطمه سیفی زادهپست بانککرچگان خ مولوی1لنجاناصفهانقالی بافی1039

1فالورجاناصفهانتولید فرش دستباف1040

کرسکان حسین اباد خیابان ش -فالورجان - اصفهان 

مطهری کوچه ش رمضانعلی فتحی منزل صفرعلی 

971رحیمی پالک 

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه شوشتری 

حسن آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1041
تولید کننده و بهربرداری از گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی300300فاطمه صادقیبانک کشاورزیفریدونشسهر خیابان شریعتی1فریدونشهراصفهان

وزارت جهاد کشاورزی70007000فاطمه صادقیبانک کشاورزیروستای شریف اباد3اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1042



بانک توسعه تعاونروستای محمودآباد- مرکزی - نایین - اصفهان 2ناییناصفهانپرواربندی بره1043
فاطمه صادقیان 

تمنانی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1044
شاهین 

شهرومیمه
1

روبه روی -کوچه حافظ-فلکه حافظ-روستای ازان

1094پالک-دهداری
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه صغرا علی 

اکبری
وزارت جهاد کشاورزی8080

وزارت جهاد کشاورزی250250فاطمه عبدیانبانک کشاورزیشهرستان اردستان کچورستاق گروه کشاورزی مختار1اردستاناصفهانکاشت گل محمدی1045

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1046
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی5050فاطمه عرب زادهصندوق کارآفرینی امید1139پالک-کوچه حافظ-میدان حافظ-روستای ازان1

پست بانک١۳٩٩پالک  _کوچه معلم_جوجیل_فالورحان_اصفهان1فالورجاناصفهانپوشاک1047
فاطمه کاظمی 

جوجیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکاصفهان فالورجان هویه کوچه رسالت1فالورجاناصفهانکارگاه قالی بافی1048
فاطمه مختاری 

هویه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه ملک پورپست بانکلنجان روستای برنجگان کوچه بوستان جنب دبستان بالل1لنجاناصفهانتولید فرش دستباف1049

وزارت صنعت، معدن و تجارت990990فاطمه ملکیپست بانکخوانسار روستای دوشخراط ابتدای روستا2خوانساراصفهانتولید نبات و پولک و آبنبات1050

1051
تأسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه 

ای شتاب در رشته های صنایع خودرو
آموزش فنی حرفه ای500500فاطمه مهرزادبانک توسعه تعاونروبروی پست بانک-خیابان امام-روستای ده آباد4نطنزاصفهان

بانک کشاورزی21نصرآباد خیابان رنجبر کوچه فجر کوچه وصال پالک 1اصفهاناصفهانپرورش شترمرغ1052
فاطمه نیکبخت 

نصرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی990990

وزارت صنعت، معدن و تجارت13501350فایزه سبحانیبانک توسعه تعاونسمیرم منطقه پادنا روستای ماندگان کوچه شهریاری2سمیرماصفهانچاپ و بسته بندی صنایع دستی1053

1054
 راس دام سبک در یک دوره 180

شش ماهه
پست بانکقبر کیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

فتحعلی رضایی 

رحیمی
سازمان امور عشایر ایران150150

صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای الرگان1فالورجاناصفهانپوشاک1055
فخر السادات 

متولی الرگیچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100



وزارت جهاد کشاورزی500500فرج اهلل قلی پورصندوق کارآفرینی امیدجاده خویا-روستای مزرعه شور-شهر سگزی1اصفهاناصفهانپرورش ماهی سرد آبی در آب شور1056

1057
 50بهره برداری گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی240240فرج اله جلیلیبانک توسعه تعاونسمیرم وردشت روستای چشمه رحمان1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی720720فرحناز طاییبانک کشاورزیمزرعه ضرغام آباد- شهرستان سمیرم 1سمیرماصفهانکشت گل محمدی1058

وزارت صنعت، معدن و تجارت576576فرزانه افشاریبانک توسعه تعاونچادگان روستای فراموشجان خیابان اصلی2چادگاناصفهانتولیدپوشاک زنانه1059

3برخواراصفهانپرورش شترمرغ مولد1060
دهستان - بخش مرکزی - شهرستان برخوار - اصفهان 

روستای دنبی- مرغ 
صندوق کارآفرینی امید

فرزانه سادات 

احمدی شیخ 

شبانی

وزارت جهاد کشاورزی32003200

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1061
شاهین 

شهرومیمه
1

فرعی یک -خ شهریاری-خ عالمه طباطبایی-روستای ازان

450پالک-شرقی
وزارت جهاد کشاورزی8585فرزانه شریفیصندوق کارآفرینی امید

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1062
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080فرزانه صالحصندوق کارآفرینی امید953پالک-کوچه عارف-خ انقالب-روستای ازان1

1دهاقاناصفهانکارگاه قلم زنی نقش جهان1063
خیابان ولی - روستای قمبوان-شهرستان دهاقان-اصفهان

روبروی بانک صادرات-عصر
200200فرزانه ماندیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1064

 راسی با 80پرورش گوسفند پرواری 

مجوز بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی900900فرشاد غضنفریپست بانکسمیرم بخش وردشت روستای سرچغا1سمیرماصفهان

بانک توسعه تعاون27کاشان بلوار خاندایی دیانت 1کاشاناصفهانکشت زعفران در سطح یک هکتار1065
فرشته رجایی 

ونی
وزارت جهاد کشاورزی320320



2اصفهاناصفهاناقامتگاه بوم گردی1066
-کوچه شهید جمشیدی-خ جمهوری اسالمی-حسن اباد

2کوچه شهید فاطمی پالک 
15001500فرشته عالمشاهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1067
بهسازی دامداری و تکمیل ساختمان 

و تجهیز آن جهت پرواربندی گوساله
پست بانکمحله مارچون- روستای کشه- طرق رود1نطنزاصفهان

فرشته مبینی 

کشه
وزارت جهاد کشاورزی200200

1068

نوسازی یک واحد پرورش گاو دو رگ 

 رأس و 20شیری به ظرفیت کل گله 

 رأس10مولد 

صندوق کارآفرینی امیدروستای تل محمد- پادا ناعلیا - سمیرم 1سمیرماصفهان
فرهاد بختیار تل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1069
تکمیل و تجهیز -بهسازی جایگاه دام 

ساختمان دامداری
وزارت جهاد کشاورزی200200فرهاد عابدینیبانک کشاورزیروستای متین آباد1نطنزاصفهان

بانک کشاورزیاراضی حسین اباد-اصفهان1اصفهاناصفهان(بهره برداری)بره دورگ پرواری1070
فرهاد قدیرزاده 

خزروقی
وزارت جهاد کشاورزی800800

1071
 رأس 5پرورش گاو شیری به ظرفیت 

مولد
1دهاقاناصفهان

دهاقان روستای پوده خ شهید اسکندری کوچه شهید 

یزدانیان
وزارت جهاد کشاورزی300300فرهاد یغماییبانک توسعه تعاون

4تیران وکروناصفهاناحداث گلخانه سبزی و صیفی1072
تیران روستای نسیم آباد نرسیده به روستا پشت گلخانه 

آقای مقدسی
وزارت جهاد کشاورزی62506250فریبا استقاللیانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی400230فریبا چترسیمینپست بانکنورآباد- وردشت- سمیرم1سمیرماصفهان(هکتار1.5 )کشت گل محمدی 1073



وزارت صنعت، معدن و تجارت900900فریبرز باطنیصندوق کارآفرینی امیدروستای مسلم آباد2کاشاناصفهانتولید مصنوعات سیمانی1074

1075

 16یک واحد گوساله دو رگ پرواری 

بهسازی اماکن دامی کوچک .راسی 

وو روستایی

وزارت جهاد کشاورزی420420فریده رحمانیبانک توسعه تعاونروستای سرباز- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهان

1076

 راسی گوسفند ترکی 190پرواربندی 

بهسازی اماکن دامی کوچک .پرواری 

و روستای

وزارت جهاد کشاورزی600600فریده کاوهبانک توسعه تعاونسمیرم روستای قلعه قدم1سمیرماصفهان

800800فریدون عباسیپست بانکغرغن3فریدناصفهانبومگردی1077
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی12501250فریناز پرنیانی فردبانک کشاورزیدهستان برآان جنوبی روستای زیار3اصفهاناصفهانتولید محصوالت گلخانه ای1078

وزارت جهاد کشاورزی750750فضل اهلل ربیعیبانک کشاورزیروستای کوشکیچه- شهر زیباشهر - مبارکه1مبارکهاصفهانتولید انواع قارچ های خوراکی1079

1اردستاناصفهانکاشت زعفران1080
گروه - شهرستان اردستان روستای کچورستاق 

کشاورزی آزادی کبودان
بانک کشاورزی

فضل اله فروزان 

فر
وزارت جهاد کشاورزی400400

1فالورجاناصفهاندامداری1081
اصفهان فالورجان سهرفیروزان روبروی مرغداری 

قلمکاری صحرای کیادجان
پست بانک

فضل اله وکیلی 

سهرفروزانی
وزارت جهاد کشاورزی600600



1082

 ۲٠پرورش گوسفند ترکی پرواری 

راسی بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

کوچک و روستایی

وزارت جهاد کشاورزی160160فالمرز امیریبانک توسعه تعاونسمیرم روستای گرموک1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی800800فهیمه عمادیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان خوانسار روستای ویست مزرعه بادام2خوانساراصفهان هکتار3.2کاشت موسیر در 1083

وزارت جهاد کشاورزی600600قاسم رضاییبانک کشاورزیآران و بیدگل علی آباد مرکزی1آران وبیدگلاصفهانپرورش کوسفند1084

اصفهان(زعفران )کشت گیاهان دارویی 1085
بو یین و 

میاندشت
وزارت جهاد کشاورزی510510قاسم ضیاییبانک کشاورزیبویین میاندشت بخش کرچمبو شمالی روستای تخماقلو1

صندوق کارآفرینی امیداصفهان اسفنداران ک شهید آزادی1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هر روستا یک محصول1086
قاسم طالبی 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید200200

بانک کشاورزیروستای کفرودخیابان امیر المومنین1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی1087
قاسم قاسمی 

کفرودی
وزارت جهاد کشاورزی400400

پست بانکاصفهان بران شمالی روستای کندالن1اصفهاناصفهانبهربرداری گاوشیری1088
قاسمعلی قاسمی 

فسارانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1089
کشت وپرورش زعفران و گیاهان 

 هکتار2دارویی درسطح 
بانک توسعه تعاونشهرستان فریدن روستای قفر1فریدناصفهان

قاسمعلی 

یوسفیان دارانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک توسعه تعاونگلپایگان روستای غرقاب1گلپایگاناصفهانبومگردی روستایی1090
قدرت اهلل 

مجیدی
600600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مبارکهاصفهانکارگاه تراشکاری1091
اصفهان مبارکه زیباشهر اراضی بلوارامام خمینی جنب 

7بسیج پ
بانک توسعه تعاون

قدرت اله 

جعفری اراضی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

بانک توسعه تعاونروستای باچه2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1092
قدرت اله 

قیدرلویی
وزارت جهاد کشاورزی20002000



پست بانکسه راهی طرق10نطنزاصفهانکاشت و تولید زعفران1093
قدسی مبینی 

کشه
وزارت جهاد کشاورزی300105

پست بانکرودشت امامزاده عبدالعزیز10اصفهاناصفهانفراوری و بسته بندی سبزیجات1094
قدمعلی منتظری 

شاتوری
وزارت جهاد کشاورزی20002000

بانک توسعه تعاونتیران و کرون روستای خیر آباد2تیران وکروناصفهانپرورش زنبور عسل1095
قربانعلی باقری 

خیرابادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1096
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران100100قربانعلی عاشوریصندوق کارآفرینی امیدسمیرم ، عشایر منطقه دره عرب1سمیرماصفهان

صندوق کارآفرینی امیدشهرضا روستای هونجان منطقه عشایری سلطان خلیل1شهرضااصفهانپروار بندی دام سبک1097
قربانعلی عربلو 

نره یی
سازمان امور عشایر ایران500500

بانک کشاورزیروستای حسین اباد-براآن شمالی-اصفهان4اصفهاناصفهان(تولید سبزی و صیفی)گلخانه1098
قربانعلی کرمی 

باصیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000

پست بانکدره بید2تیران وکروناصفهانکشت زعفران1099
قربانعلی محسنی 

دره بیدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی23002300قربانعلی ممتازصندوق کارآفرینی امیددهاقان روستای همگین خ اصلی4دهاقاناصفهانگلخانه سبزی و صیفی1100

پست بانکسمیرم حنا1سمیرماصفهانقالیبافان دستباف1101
قزلربس شبانی 

شورباخورلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1102

 راسی 15پرورش گاوشیری دورگ 

بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

کوچک روستایی

وزارت جهاد کشاورزی500500قلج قرقانی پوربانک توسعه تعاونسمیرم بخش وردشت روستای مورک1سمیرماصفهان

1103

 ۲٠پرورش گوساله دورگ پرواری 

راسی بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

کوچک روستایی

وزارت جهاد کشاورزی600600قلندر رئیسیانپست بانکسمیرم روستای سیور علی اباد1سمیرماصفهان



1104
 50بهره برداری گوسفند داشتی 

راسی
پست بانکسمیرم بخش وردشت روستای چشمه رحمان1سمیرماصفهان

قلندر 

عبدالسلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی250250

وزارت جهاد کشاورزی250250قنبرعلی ناطقیبانک کشاورزیشهرستان خوانسار منطقه ویست چاه باالی مزرعه بادام1خوانساراصفهانکاشت گل محمدی در یک هکتار1105

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1106
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی105105کاظم اقدامیصندوق کارآفرینی امید402پالک-غربی3فرعی-خ شهریار-روستای ازان1

1خوانساراصفهانکاشت زعفران در یک هکتار1107
شهرستان خوانسار روستای ارجنک کوچه ازادی چاه 

شخصی کاظم طاهرقلی
وزارت جهاد کشاورزی600600کاظم طاهرقلیصندوق کارآفرینی امید

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1108
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی5050کبری خدادوستصندوق کارآفرینی امیدخ شریعتی-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1109
شاهین 

شهرومیمه
1

-کوچه اندیشه-خ سیدصالحه خاتون-روستای ازان

672پالک
وزارت جهاد کشاورزی8080کبری سالمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300کبری فرخوندپست بانکچادگان چنارود شمالی روستای پرمه علیا1چادگاناصفهانتولیدپوشاک زنانه1110

وزارت جهاد کشاورزی630630کبری نادریانبانک کشاورزیمزرعه بانه روستای ضرغام اباد- شهرستان سمیرم 1سمیرماصفهان( هکتار3)کشت گل محمدی 1111

وزارت صنعت، معدن و تجارت11001100کرامت احمدیصندوق کارآفرینی امیداصفهان سمیرم وردشت روستای مهرگرد2سمیرماصفهانرستوران جهت گردشگران1112

بانک توسعه تعاونروستای خویگان-فریدونشهر1فریدونشهراصفهانپرواربندی گوساله1113
کرامت اهلل 

مومنی موگویی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1114
تولید و ساخت پالت چوبی و جعبه 

سنگ و باکس
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300کرم میساییبانک توسعه تعاوناصفهان فریدونشهر روستای بهرام اباد2فریدونشهراصفهان

بانک کشاورزیفالورجان پیربکران باغکومه3فالورجاناصفهانگلخانه1115
کریم جمشیدی 

یزدابادی
وزارت جهاد کشاورزی487487

وزارت جهاد کشاورزی14501450کریم صادقیپست بانکروستای هاردنگ1لنجاناصفهانپرواربندی گوسفند1116



وزارت جهاد کشاورزی500500کریم عباسیپست بانکاصفهان ـ تیران و کرون ـ دولت آباد1اصفهاناصفهانپرورش زنبور عسل1117

وزارت جهاد کشاورزی400400کریم محمدخانیپست بانکروستای دوتو3تیران وکروناصفهانکشت موسیر1118

وزارت جهاد کشاورزی10001000کمال احتشامیصندوق کارآفرینی امید مزرعه اردران35شهرضا جاده سمیرم کیلومتر 2شهرضااصفهانگاوداری شیری به ظرفیت ده راس1119

بانک کشاورزیروستای منشیان1اصفهاناصفهانگوساله دورگ پرواری1120
کمال کاظمی 

کرد ابادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1121
اقامتگاه بومگردی در روستای خفر 

سمیرم
20001700کوروش موسویپست بانکروستای خفر- شهرستان سمیرم - استان اصفهان 3سمیرماصفهان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1122
شاهین 

شهرومیمه
1

نبش خیابان -کوچه مطهری-خیابان عالمه-روستای ازان

158پالک-غدیر
وزارت جهاد کشاورزی5050کوکب توکلیصندوق کارآفرینی امید

1سمیرماصفهان( راس45)گوسفند پرواری 1123
روستای نورآباد - بخش وردشت - سمیرم - اصفهان 

قرمزی
بانک توسعه تعاون

کیوان چتر 

سیمین
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی300300کیوان سرافرازیبانک کشاورزیابوزیداباد دشت سرافرازیه2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1124

پست بانکزینبیه1اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل1125
کیوان موسوی 

تبار
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی400400گل بانو کامرانیپست بانکعلی آباد منصوریه- شهرستان اردستان زواره 1اردستاناصفهانکاشت زعفران1126

صندوق کارآفرینی امیدسمیرم منطقه وردشت روستای نرمه1سمیرماصفهانگلیم بافی1127

گل بس 

اسفندیاری ده 

علی

300300
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونسمیرم ، منطقه پادنا ، روستای حسن آباد1سمیرماصفهانچهل تکه دوزی1128
گل سر نجفی 

قرجلو
600600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی600600گودرز میرزایی فرپست بانکییالق1اصفهاناصفهانپرورش زنبورعسل1129

صندوق کارآفرینی امیدمنطقه عشایری دشتک مرتع چوقور چشمه4دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1130
الل احمد 

عاشوری
سازمان امور عشایر ایران300300



1تیران وکروناصفهانمحصوالت گلخانه ای1131
تیران و کرون روستای سوران خیابان مدرسه شبانه 

روزی بعد از مدرسه
بانک توسعه تعاون

لطف اهلل 

اسماعیلی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی10001000لطفعلی صالحیبانک کشاورزی*2نجف آباداصفهانپرورش گاو شیری1132

صندوق کارآفرینی امیدفتح آباد- سمیرم 1سمیرماصفهان( راس40)پرواربندی گوسفند 1133
لیال افخمی عمله 

قشقایی
سازمان امور عشایر ایران100100

1134
بازیافت مواد پالستیک و آسیاب 

خشک و اکسیدور
صندوق کارآفرینی امیداصفهان فالورجان روستا علیشاهدان3فالورجاناصفهان

لیال الیاسی علی 

شاهدانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت880880

1کاشاناصفهانپروار بندی بره1135
جنب - محله سادات - روستای سن سن - کاشان 

مسجد حضرت ابولفضل
بانک توسعه تعاون

لیال رضایی 

حسکو
وزارت جهاد کشاورزی300300

3فالورجاناصفهانکارگاه تولیدی و اموزشی سرمه دوزی1136
فالورجان روستای ریاحخون بلوار ایت اهلل خامنه ای 

جنب شرکت تعاونی درب و پنجره سازی
200200لیال رهنمابانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1137
باجه مستقل بانکی ودفترخدماتی 

روستا تیرانچی
500500لیال سروشپست بانکاصفهان خمینی شهر روستای تیرانچی1خمینی شهراصفهان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1فالورجاناصفهانتولیدی پوشاک زنانه و مردانه1138
جوجیل خ توحید روبروی سوپرمارکت حاج ابراهیم 

حسینی
بانک توسعه تعاون

لیال سنجری 

شرودانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1فالورجاناصفهانپوشاک1139
فالورجان روستای کافشان خ امام خ شهید بهشتی کوچه 

هید احمد کاظمی
صندوق کارآفرینی امید

لیال علیزاده 

کافشانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

400400لیال مهدیانپست بانکنطنز بادرود روستای سرآسیاب1نطنزاصفهانروستاییictتوسعه دفاتر 1140
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی400400لیال واحدپورفردبانک توسعه تعاونکاشان روستای علوی1کاشاناصفهانپرورش زعفران1141

1142
توسعه کارگاه گلیم بافی و پارچه 

دست بافت
800800ماریا سعیدیبانک توسعه تعاونروستای گرمه- خوروبیابانک 10خور و بیابانکاصفهان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



بانک کشاورزیروستای علی آباد- سفیددشت - آران و بیدگل - اصفهان 1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران1143
ماشااله احمدیان 

علی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی640640

وزارت جهاد کشاورزی400400ماشاهلل شهسواریبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند1144

1کاشاناصفهانپرواربندی بره1145
روستای - دهستان خرمدشت- بخش مرکزی- کاشان

زنجانبر
وزارت جهاد کشاورزی16001600ماشاهلل غالمیبانک کشاورزی

1ناییناصفهانگاوداری شیری1146
نایین بافران مجتمع دامداری حنفش گاوداری ماهرخ 

حسینیان نایینی
بانک توسعه تعاون

ماهرخ حسینیان 

نایینی
وزارت جهاد کشاورزی800800

1147
نوسازی اماکن دامی کوچک 

( راسی10گاو شیری  )روستایی
وزارت جهاد کشاورزی350350ماهی امیریبانک توسعه تعاونسمیرم بخش ونک1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی10001000مجتبی حیدریبانک کشاورزیشهرستان شهرضا خسرو آباد2شهرضااصفهانپرورش گاو شیری1148

1گلپایگاناصفهانتولید و پرورش زنبور عسل1149
رباط ابلوالن روبروی جاده میدان زمین ها و باغ مجتبی 

خوشنویسان
پست بانک

مجتبی 

خوشنویسان
وزارت جهاد کشاورزی800800

1150
ساخت ماشین آالت و ادوات و 

مکانیزاسیون کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400مجتبی دهقانبانک توسعه تعاونفالورجان روستای نرگان روبروی دبیرستان دکتر حسابی3فالورجاناصفهان

بانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای تیدجان قلعه1خوانساراصفهانکاشت سیر در یک ونیم هکتار1151
مجتبی رضا 

سلطانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکارمکictروستای ارمک دفتر 1کاشاناصفهان روستاییictتامین تجهیزات دفاتر 1152
مجتبی شبانی 

ارمکی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکشهرستان اصفهان بخش کوهپایه جاده فشارک2اصفهاناصفهانپرورش شتر مرغ مولد1153
مجتبی شکرچی 

زاده اصفهانی
وزارت جهاد کشاورزی31003100



1خوانساراصفهان هکتار1کاشت موسیر در 1154
شهرستان خوانسار منطقه ویست خیابان امام کوچه 

شهید ناطقی
وزارت جهاد کشاورزی200200مجتبی قجه وندبانک کشاورزی

1اصفهاناصفهانپرورش بره دورگ1155
-کوچه باغ کاج - کوی باغ توت - آپادانای اول - اصفهان 

181 پالک 
پست بانک

مجتبی کروندی 

کوهانستانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1اصفهاناصفهانتولید گیاهان دارویی1156
-جرقویه سفلی-شهرستان اصفهان-استان اصفهان

مزرعه سیدآباد-روستای پیکان
وزارت جهاد کشاورزی200200مجتبی کیانیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امید8749118788کدپستی - روستای کاغذی- ابوزید آباد2آران وبیدگلاصفهانتولید ادوات کشاورزی1157
مجتبی مهدی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

اصفهانتوسعه واحد پرورش قارچ دکمه ای1158
شاهین 

شهرومیمه
10

دهستان برخوار . بخش مرکزی . شاهین شهر. اصفهان

.کوچه جاده خاکی. کوچه صحرا. روستای جهادآباد. غربی
وزارت جهاد کشاورزی1800018000مجید احمدیبانک کشاورزی

1159
کوشک )اقامتگاه بومی گردی 

(آقامحمد
950950مجید افتخارپست بانکقمصر خ چمران کوچه یادگاری ها1کاشاناصفهان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی560560مجید امیریبانک کشاورزیروستای ولندان- شهرستان شهرضا 1شهرضااصفهانپرورش گاو شیری1160

1161

مینای نقاشی بر روی مس و 

همچنین مینا بر روی چوب و صنایع 

دستی بومی و محلی

17اصفهاناصفهان
اصفهان ، هرند ، خیابان شریعتی ، کوچه هفتم تیر ، 

19پالک 
پست بانک

مجید امینی 

هرندی
700700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800مجید بخشندهبانک توسعه تعاون5گلپایگان شهرک صنعتی سعیدآباد نبش خیابان تولید 15گلپایگاناصفهانتولید گالب و عرقیات گیاهی1162

وزارت جهاد کشاورزی400400مجید بهمنیهبانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای خورچان1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی1163

وزارت جهاد کشاورزی800800مجید پوربافرانیپست بانکمجتمع یکه درخت- بافران - نایین 1ناییناصفهان رأس100پرواربندی بره 1164



پست بانکاصفهان روستای پیکان3اصفهاناصفهانگوساله پرواری1165
مجید جابری 

پیکانی
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت صنعت، معدن و تجارت950950مجید خواموشیپست بانک1گلپایگان ناحیه صنعتی سعید آباد خیابان تولید1گلپایگاناصفهانصنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی1166

پست بانکروستای هنده2گلپایگاناصفهانپرورش ملکه، ژل رویال، گرده گل1167
مجید رجب 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

بانک کشاورزیاصفهان تیران روستای مبارکه4تیران وکروناصفهاناحداث گلخانه1168
مجید رمضانی 

مبارکه
وزارت جهاد کشاورزی34503450

1169

 راسی بره پرواری 80پرورش 

بهسازی و نوسازی اماکن دامی .

کوچک روستایی

وزارت جهاد کشاورزی10401040مجید رئیسیانپست بانکسمیرم روستای علی اباد سیور1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیتیران روستای قلعه ناظر1تیران وکروناصفهانزنبور داری1170
مجید سلطانی 

تهرانی
وزارت جهاد کشاورزی350350

وزارت جهاد کشاورزی200200مجید سهرابیبانک کشاورزیابوزیداباد دشت شهید باهنر1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران1171

پست بانکاصفهان فالورجان روستای طاد1فالورجاناصفهانخیاطی1172
مجید طالبی 

طادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

وزارت جهاد کشاورزی400400مجید علیزادهبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند1173

وزارت جهاد کشاورزی600600مجید قایدیبانک کشاورزیروستای سروشبادران-بخش کرارج-اصفهان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1174

پست بانکروستای اله اباد4لنجاناصفهانتولید ملزومات نظافتی1175
مجید کریمی 

ریزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24502450

1176

تولید انواع ظروف یکبار مصرف 

گیاهی و پالستیکی وسفره یک بار 

مصرف

بانک توسعه تعاون2 پ 8اصفهان شهرک صنعتی ده سرخ مبارکه خ 10مبارکهاصفهان
مجید مشرف 

قهفرخی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000



18001800مجید نوریصندوق کارآفرینی امیدآران و بیدگل، ابوزیدآباد محمدآباد کوچه شهید عرب2آران وبیدگلاصفهانخانه بوم گردی ننه کلثوم1177
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10501050مجید یزدانیبانک کشاورزیچمرود2فالورجاناصفهانگلخانه بینا بینی1178

3لنجاناصفهانپخت و بسته بندی انواع نان سنتی1179
شهرستان لنجان روستای کچوییه خ شهید علی اکبر 

روبه روی مدرسه سمانه
صندوق کارآفرینی امید

مجید یزدانی 

کچویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

وزارت جهاد کشاورزی500500محبوبه اله یاریپست بانکروستای باغ ناظر–چادگان 1چادگاناصفهانپرورش گوسفندداشتی1180

1181
بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

(پرورش گوساله )روستایی
وزارت جهاد کشاورزی500500محبوبه بهرامیانبانک کشاورزیروستای شیخ علی مزرعه باغ مقصود علی- سمیرم3سمیرماصفهان

1182

اشتغالزایی تولید بازاریابی فروش و 

صادرات صنایع دستی شهرستان 

خوروبیابانک

30003000محبوبه رحیمیصندوق کارآفرینی امیدخوروبیابانک روستای ایراج10خور و بیابانکاصفهان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

400400محبوبه محبوبیپست بانکنطنز روستای نیه خ ولیعصر دفتر خدمات ارتباطی1نطنزاصفهانتوسعه دفتر خدمات ارتباطی1183
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکنطنز روستای فریزهند1نطنزاصفهانتوسعه دفتر خدمات ارتباطی1184
محبوبه مرتضایی 

فریزهندی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

20002000محبوبه ملیانیانپست بانکروستای سیبک- فریدونشهر - اصفهان2فریدونشهراصفهاناقامتگاه بوم گردی1185
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1186
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی5050محدثه اسحاقیصندوق کارآفرینی امید859پالک-خ معلم -بلوارامام رضا-روستای ازان1

پست بانکلنجان روستای کچوییه خیابان شهیدعطایی کوچه گلبهار1لنجاناصفهانتولید فرش دستباف1187
محدثه اله یاری 

ریزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

400400محدثه منوچهریپست بانکنطنز روستای اوره جنب شرکت تعاونی1نطنزاصفهانتوسعه و نوسازی دفاتر1188
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



2فریدونشهراصفهانپرورش ماهی1189
اصفهان فریدون شهر پشت کوه موگویی روستای خوش 

میوه
وزارت جهاد کشاورزی15001500محراب مهدوربانک کشاورزی

بانک کشاورزیشهر رزوه- چادگان -اصفهان 2چادگاناصفهانپرورش گاوداری شیری1190
محرم 

علیمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی43004300

1191

مجوز بهسازی و نوسازی اماکن 

گوساله دورگه - داخلی روستا 

راسی25پرواری 

وزارت جهاد کشاورزی590590محسن آصفیبانک توسعه تعاونسمیرم پادنای علیا روستای دوراهان1سمیرماصفهان

1192
 راسی بره 150بهره برداری واحد 

پرواری
بانک توسعه تعاونسمیرم روستای قلعه قدم1سمیرماصفهان

محسن باقری 

عمله
وزارت جهاد کشاورزی500500

2گلپایگاناصفهانپرورش زنبور عسل1193
دهستان -  –شهرستان گلپایگان  –اصفهان : نام استان

129پالک --5بوستان  –روستا کلوچان - جلگه 
وزارت جهاد کشاورزی650650محسن بخشندهبانک کشاورزی

1194
احداث و تکمیل پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی15001500محسن براتیبانک کشاورزیتیران و کرون روستای آبگرم مزرعه چشمه حسن2تیران وکروناصفهان

بانک کشاورزی4ک بهشت  - 5ک بهشت - خ جانبازان - برزک 1کاشاناصفهانتولید گالب وعرقیات گیاهی1195
محسن جعفرزاده 

برزکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت23002300

1196
پرورش گوسفند داشتی کوچک 

روستایی
بانک کشاورزیبخش بن رود شهر ورزنه مزرعه همت آباد2اصفهاناصفهان

محسن حاتمی 

ورزنه
وزارت جهاد کشاورزی330330

وزارت جهاد کشاورزی18801880محسن حقیقیبانک کشاورزیدهاقان روستای پوده4دهاقاناصفهانگلخانه سبزی و صیفی1197

وزارت جهاد کشاورزی30003000محسن رحمتیبانک کشاورزیشهرضا اراضی اسفه ساالر3شهرضااصفهانپرورش گاو شیری1198



بانک توسعه تعاونتیران و کرون روستای سوران2تیران وکروناصفهانپرورش زنبور عسل1199
محسن شاه 

بندری
وزارت جهاد کشاورزی300300

30003000محسن شفیعیبانک توسعه تعاونبخش زواره دهستان ریگستان روستای کریم اباد4اردستاناصفهاناقامتگاه بوم گردی1200
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اصفهان(موسیر)کشت گیاهان دارویی 1201
بو یین و 

میاندشت
وزارت جهاد کشاورزی15001500محسن شمسیبانک کشاورزیبویین میاندشت بخش ییالق روستای ماهورستان علیا6

صندوق کارآفرینی امید130130محسن طالبیصندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهانجاروبندی1202

وزارت جهاد کشاورزی15001500محسن عباسیبانک کشاورزیمزرعه نوکن سمندگان- چادگان –اصفهان 3چادگاناصفهانگلخانه صیفی1203

5فالورجاناصفهانمرکز جمع اوری شیر1204
اصفهان فالورجان کارویه بعداز پل هوایی جنب شرکت 

خانه
پست بانک

محسن علی 

دوستی شهرکی
وزارت جهاد کشاورزی24002400

پست بانکفالورجان خ امام رضا جوجیل نبش تعویض روغنی بهرام2فالورجاناصفهانگسترش و توزیع داروهای گیاهی1205
محسن قاسمی 

فالورجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

بانک کشاورزیشهرک صنعتی کوهپایه-اصفهان8اصفهاناصفهانتهیه خوراک اماده دام و طیور1206
محسن محسنی 

هماگرانی
وزارت جهاد کشاورزی80008000

5برخواراصفهانفرآوری و بسته بندی عسل1207
 2اصفهان شهرستان برخوار شهرک صنعتی کمشچه فاز 

32واحد 
وزارت جهاد کشاورزی63006300محسن مقیمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200محسن مولویصندوق کارآفرینی امیداصفهان شهرضا روستای امین آباد1شهرضااصفهانکاشت زعفران1208

3کاشاناصفهانخرید تلیسه- گاوداری شیری1209
کاشان روستای وادقان گاوداری عشق اباد پالک فرعی 

145
بانک کشاورزی

محسن ناظمی 

وادقانی
وزارت جهاد کشاورزی32403240

1210
بهسازی یک واحدپرواربندی بره به 

 رأس95ظرفیت 
1سمیرماصفهان

- بخش مرکزی - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

روستای چشمه خونی- حنا 
وزارت جهاد کشاورزی800800محسن نوروزیپست بانک

1211
بهسازی یک واحد گوساله پرواری به 

 رأس20ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی400400محسن نیکبختبانک توسعه تعاونروستای کره دان- بخش پادنای علیا -شهرستان سمیرم 1سمیرماصفهان



اصفهان(موسیر )کشت گیاهان دارویی 1212
بو یین و 

میاندشت
وزارت جهاد کشاورزی400400محمد ابدالیبانک کشاورزیبویین میاندشت بخش ییالق روستای ماهورستان سفلی1

صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان(اسفنداران)یک روستا یک محصول 1213
محمد افراز 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید200200

1214
روستای )یک روستا یک محصول 

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

محمد افراز 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید200200

بانک کشاورزیخ باهنر- قمصر 1کاشاناصفهانتولید گالب وعرقیات گیاهی1215
محمد اقایی 

قمصری
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

بانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای بادجان1فریدونشهراصفهان(گل محمدی)گیاهان دارویی 1216
محمد امیر 

شاکرمی
وزارت جهاد کشاورزی250250

1217
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
پست بانک(عشایر )سمیرم ، حنا ، گاوتپه ، چشمه قدمگاه 1سمیرماصفهان

محمد امین 

شبانی 

شورباخورلو

سازمان امور عشایر ایران300300

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد بیشهبانک کشاورزیروستای حسین آباد- ابوزید آباد - آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهانپرورش کوسفند1218

1219
دفترخدمات ارتباطی وفناوری 

اطالعات
300300محمد پرهودهپست بانکروستای قاسم آبادکوچه مخابرات1آران وبیدگلاصفهان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی750200محمد پناهپوریپست بانکحاجی آباد_وردشت _شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( هکتار2.5)کاشت گل محمدی 1220

سازمان امور عشایر ایران500500محمد تیموریصندوق کارآفرینی امیدهونجان عشایر آبدراز1شهرضااصفهاندامداری1221

بانک کشاورزیمنزل محمد ثانی- جوشقان قالی - اصفهان 2کاشاناصفهانتولید زعفران1222
محمد ثانی 

جوشقانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

صندوق کارآفرینی امیدجاده کاشان به اردستان روستای اسدآباد1کاشاناصفهانچلنگری1223
محمد جاری پور 

قهرود
11001100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد جدیدیبانک توسعه تعاونروستای قهستجان- فریدونشهر1فریدونشهراصفهانپرورش و تولید زعفران1224

سازمان امور عشایر ایران400400محمد جمالی نیاصندوق کارآفرینی امیدشهرضا روستای هونجان منطقه عشایری سلطان خلیل2شهرضااصفهانپروار بندی دام سبک1225



سازمان امور عشایر ایران250250محمد جنتی پروربانک توسعه تعاونقبرکیخا-حنا- سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهانراس دام سبک140-دامداری1226

1227
شرکت تعاونی روستایی نگین کرکره 

اروین
3آران وبیدگلاصفهان

خ /روستا ی محمد اباد/بخش کویرات/اران وبیدگل

78پ/ازادگان
پست بانک

محمد جواد 

قندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400

بانک کشاورزی3588784 و 559548مبارکه روستای دهسرخ مختصات3مبارکهاصفهان راسی50پرورش گاو شیری 1228
محمد چوپانی 

دهس خی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

وزارت جهاد کشاورزی350350محمد حبیبیبانک توسعه تعاوندهستان علیا روستای زایین- اردستان 1اردستاناصفهانپرورش زنبور عسل1229

صندوق کارآفرینی امیدروستای بادجان1فریدونشهراصفهانخرید تجهیزات آسیاب1230
محمد حسن 

علی عشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

بانک توسعه تعاونروستای وانشان خیابان کهن رود کوچه کاروانسرا1گلپایگاناصفهانبوم گردی1231
محمد حسین 

سالمی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1232

بهسازی اماکن دامی کوچک 

روستایی پرواربندی گوسفند دو رگ 

 راسی120پرواری 

وزارت جهاد کشاورزی300300محمد حیدریبانک توسعه تعاونشهرستان سمیرم روستای ماندگان1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد خانیبانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای تیدجان قلعه1خوانساراصفهانکاشت سیر در یک هکتار1233

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد خبیریپست بانککاشان روستای ازوار مزرعه مسیح آباد1کاشاناصفهان راس500پرواربندی بره به ظرفیت 1234

بانک کشاورزیروستای کفران- بخش بن رود - اصفهان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1235
محمد خواجه 

کفرانی
وزارت جهاد کشاورزی14401440

1236
طرح تلقیح مصنوعی و اصالح نژاد 

دام سنگین
1سمیرماصفهان

روستاهای بخش - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

مرکزی و پادنا
وزارت جهاد کشاورزی750750محمد درخشانپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد درخواهبانک کشاورزی2مزرعه یحیی آباد -آران و بیدگل1آران وبیدگلاصفهانگوساله پرواری1237

وزارت جهاد کشاورزی300300محمد رجایی پوربانک کشاورزیابوزیداباد دشت محمد صالحه2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1238



بانک کشاورزیمبارکه جاده روستای باغملک2مبارکهاصفهانپرورش گاو شیری1239
محمد رضا 

جعفری باغملکی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

بانک کشاورزیخیابان امام جعفرصادق- بافران 2ناییناصفهانپرواربندی بره1240
محمد رضا 

عربان بافرانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیروستای گشنیزجان- بخش مرکزی- چادگان- اصفهان1چادگاناصفهانکشت زعفران1241
محمد رضا 

قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی14951495محمد رضا مرادیبانک کشاورزیشهرستان فریدن روستای اسکندری1فریدناصفهان راس11پرورش گاو شیری 1242

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد رضاییبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند1243

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد زینلیصندوق کارآفرینی امیداصفهانبران بخش جلگهروستای خرم1اصفهاناصفهانشتر دورگ پرواری1244

پست بانکروستای اشن2اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل1245
محمد سعیدی 

اشنی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1خمینی شهراصفهانپرورش زنبور عسل1246
اصفهان خمینی شهر بلوارالغدیر روستا تیرانچی خ 

شهیدعزیزاله موسوی
وزارت جهاد کشاورزی350350محمد سلطانیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیسفیدشهر- آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1247
محمد سلیمانی 

نصرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی337337

بانک کشاورزیاصفهان شهرضا روستای باغ سرخ3شهرضااصفهانکشت گیاهان گلخانه ای1248
محمد شریفیان 

جزی
وزارت جهاد کشاورزی34503450

بانک کشاورزیشهرستان شهرضا بخش نظر آباد2شهرضااصفهانپرورش گوسفند پروار1249
محمد صادق 

عاشوری منفرد
وزارت جهاد کشاورزی750750

1250
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران150150محمد طاهریپست بانکسمیرم منطقه وردشت روستای قرقاچ ، کته ور1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای مادرکان1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی1251
محمد طهماسبی 

شاتوری
وزارت جهاد کشاورزی400400

4شهرضااصفهانپرواربندی گوسفند1252
شهرضا جاده سمیرم منطقه عشایری هوک مرتع 

حضرتقلی
سازمان امور عشایر ایران200200محمد عاشوریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی300300محمد عبدیانبانک توسعه تعاونشهرستان اردستان گروه کشاورزی مختار1اردستاناصفهانکاشت گل محمدی1253



1254

یک واحد گوسفند پرواری به ظرفیت 

 راسی بهسازی اماکن دامی 60

کوچک روستایی

وزارت جهاد کشاورزی390390محمد علی امیریبانک توسعه تعاونسمیرم روستای گرموک1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی10501050محمد علی آقاییبانک کشاورزیمزرعه هست- شهرستان سمیرم2سمیرماصفهان( هکتار5)طرح گل محمدی 1255

1خوانساراصفهان هکتار1کاشت زعفران در 1256
شهرستان خوانسار نرسیده به روستای صفادشت چاه 

شخصی
صندوق کارآفرینی امید

محمد علی 

بصایری
وزارت جهاد کشاورزی400400

1فریدناصفهانتولید زعفران در دشت قهیز دامنه1257
شهر دامنه، دشت قهیز، منطقه حوض شاه، مزرعه 

خانوادگی ورثه مرحوم سید محمود عبداللهی
بانک کشاورزی

محمد علی 

خاکسار
وزارت جهاد کشاورزی600600

بانک توسعه تعاونروستای وادقان روبروی صندوق قرض الحسنه1کاشاناصفهانکشت زعفران در سطح یک هکتار1258
محمد علی 

صفایی پور
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیکوچه چهارده معصوم-بلوار دانش اموز-نوش اباد1آران وبیدگلاصفهانگل محمدی1259

محمد علی 

غفورزاده نوش 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی600600

2چادگاناصفهان(کشت سیر )گیاهان دارویی 1260
جاده –جاده قرقر معروف آباد –شهر رزوه –چادگان 

مزرعه شخصی–خاکی اداره گاز 
پست بانک

محمد علی 

یادگاری
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی250250محمد فداییبانک کشاورزیتران و کرون دشت اولیا1تیران وکروناصفهانزنبورداری و تولید عسل طبیعی1261

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد فرهادیپست بانکسمیرم پادنا روستای کیفته1سمیرماصفهان راسی75گوسفند پرواری1262



1263

خدمات بازرگانی و بازاریابی 

محصوالت کشاورزی و دامی و 

خدمات تخصصی و فنی مهندسی 

کشاورزی و گیاهپزشکی

4آران وبیدگلاصفهان
میدان -سفیدشهر - شهرستان آران و بیدگل - اصفهان 

شرکت تعاونی تولید روستایی امیرکبیر- شهدای بسیج 
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد قاسمیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستایی سیان1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی1264
محمد قاسمی 

سیانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

4برخواراصفهانتولید پولک و نبات1265
چهار راه  _ه غدیر _بلوار طالقانی- سین برخوار- اصفهان

 طبقه همکف۷۷پ  _دوم 
پست بانک

محمد قربانی 

سینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت23002300

بانک توسعه تعاونکاشان برزک مزرعه سعد آباد9کاشاناصفهانتولید گالب و عرقیات گیاهی1266
محمد کربالیی 

برزکی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

بانک توسعه تعاونروستای آشتیان- چوپانان 1ناییناصفهانتوسعه بوم گردی1267
محمد کریم 

دادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدورودی رهق-کاشان روستای ارمک1کاشاناصفهانبازیافت پالستیک و گرانول1268
محمد کشاورز 

ارمکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه شهر اژیه1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی1269
محمد محسنی 

اژیه
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد محمدیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند1270

وزارت جهاد کشاورزی450450محمد مرادیپست بانکعشایر منطقه پشته سمیرم1سمیرماصفهان(راس120)پرواربندی گوسفند 1271

1فالورجاناصفهاندامداری1272
اصفهان فالورجان پیربکران سیاه افشار خیابان اصلی 

چهارراه دبستان سمت چپ به طرف ریل قطار
پست بانک

محمد مرادی 

سیاه افشادی
وزارت جهاد کشاورزی750750



1273
فرآوری سنگ های کوچک معدنی بر 

(فیروزه کوبی)روی ظروف مسی 
5اصفهاناصفهان

روستا کمال آباد بلوار طالقانی - جرقویه سفلی - اصفهان

کارگاه صنایع دستی- 
بانک توسعه تعاون

محمد مسعود 

اسدی
1000010000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1آران وبیدگلاصفهانگاوداری شیری1274
گاوداری -دشت محمدصالحه-ابوزیداباد-اران و بیدگل

مسلمی
بانک کشاورزی

محمد مسلمی 

ابیانه
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد مغانلوصندوق کارآفرینی امیدسمیرم حنا گل افشان1سمیرماصفهان راسی250یک واحد گوسفند داشتی 1275

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد منتجبیبانک توسعه تعاونگلپایگان سعیدآباد روستای دیزیجان1گلپایگاناصفهانپرورش و نگهداری زنبور عسل1276

1277

 ١٠٠پرورش گوسفند ترکی پرواری 

راسی بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد منجیبانک توسعه تعاونروستای مورک- پادنا -سمیرم 1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی600600محمد منصوریبانک کشاورزیاصفهان بخش جرقویه1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری دورگ روستایی1278

1279
گاشت گل محمدی در سطح 

هکتار1.4
بانک کشاورزیسمیرم روستای هست مزرعه ی مقصود علی1سمیرماصفهان

محمد مهدی 

افشاری
وزارت جهاد کشاورزی315315

1280
انجماد و بسته بندی و قطعه بندی 

انواع گوشت
بانک توسعه تعاوناراضی زردنجان روستای سروش بادران12اصفهاناصفهان

محمد مهدی 

نجارزاده گان
وزارت جهاد کشاورزی1900019000

1فریدونشهراصفهانگیاهان دارویی1281
جنب -مزرعه چغا اسکندر -وحدت آباد-فریدونشهر 

مرغداری سپید پر
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد مومنیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای محمداباد دشت رضویه2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1282
محمد ناصحی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی450450



1گلپایگاناصفهانپرورش و نگهداری زنبور عسل1283
گلپایگان سعیدآباد جاده خمین مزرعه عباس بیگ 

نرسیده به روستای مرغ
بانک کشاورزی

محمد نبی 

محمودی قلعه 

بهمنی

وزارت جهاد کشاورزی750750

وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400محمد نمازی فردبانک کشاورزیکاشان قمصر خیابان گل آذین شرکت گل آذین2کاشاناصفهانتولید گالب وعرقیات گیاهی1284

1285
تولید قفل سوییچی دو طرفه 

ساختمانی
صندوق کارآفرینی امیداصفهان بن رود ورزنه روستای کفرود1اصفهاناصفهان

محمد نودوشنی 

کفرودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

صندوق کارآفرینی امیدمنطقه عشایری هرندی-آستانه -دهاقان 1دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1286
محمد نوروزی 

سخا
سازمان امور عشایر ایران500500

1خوانساراصفهان هکتار2کاشت زعفران در 1287
شهرستان خوانسار روستای ارجنک مزرعه فالمرز چاه 

شخصی
وزارت جهاد کشاورزی800800محمد یزدانپرستبانک کشاورزی

پست بانکجنب کانال آب- طاد-فالورجان3فالورجاناصفهانتوسعه دامداری روستایی1288
محمدتقی 

محمدی طادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی200200محمدجعفر زمانیبانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای سنگ سفید باغکل1خوانساراصفهان هکتار1کاشت موسیر در 1289

بانک کشاورزیابوزیداباد روستای کاغذی مجتمع دامدای2آران وبیدگلاصفهانپرورش گاو شیری1290
محمدجواد 

اقبالیان
وزارت جهاد کشاورزی480480

1291
دفترخدمات ارتباطی وفناوری 

اطالعات
1آران وبیدگلاصفهان

جنب بانک  (عج)سفیدشهرخیابان منتظرالمهدی

کشاورزی
پست بانک

محمدجواد 

حجتی نصرابادی
10001000

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیابوزیداباد دشت اسالم اباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1292
محمدجواد 

رشیدی
وزارت جهاد کشاورزی300300

پست بانکشهرستان اردستان روستای امیران1اردستاناصفهانکاشت زعفران1293
محمدجواد 

زائری امیرانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی600600محمدحسن داناصندوق کارآفرینی امیدشهرستان خوانسار روستای ارجنک دشت1خوانساراصفهانکاشت زعفران در یک ونیم هکتار1294

بانک توسعه تعاونمجتمع یکه درخت- بافران 1ناییناصفهانپرواربندی بره1295
محمدحسن 

عرب بافرانی
وزارت جهاد کشاورزی800800



1296

 60پرورش گوسفند ترکی پرواری 

راسی با مجوز بهسازی اماکن دامی 

کوچک و روستایی

بانک توسعه تعاونسمیرم پادنای سفلی روستای رودآباد1سمیرماصفهان
محمدحسین 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیچادگان روستای پرمه1چادگاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1297
محمدحسین 

جمالوند
وزارت جهاد کشاورزی450450

بانک کشاورزیسمیرم وردشت روستای حسین اباد مزرعه سکز1سمیرماصفهان( هکتار6)کشت گل محمدی 1298
محمدحسین 

حیدریان کرویی
وزارت جهاد کشاورزی12601260

1299
پرورش )پرورش شیالت و ابزیان

(ماهیان سرد آبی
اصفهان

بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت بخش مرکزی روستای ششجوان1

محمدحسین 

سلیمی
وزارت جهاد کشاورزی100100

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه شهر اژیه1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی1300
محمدحسین 

محسنی اژیه
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک توسعه تعاونشهرستان اردستان روستای امیران1اردستاناصفهانکاشت زعفران1301
محمدحسین 

مکتوبی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1302
بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

راس12(پرورش گاو گوشتی )کوچک
پست بانکروستای کیفته- پادنا- سمیرم1سمیرماصفهان

محمدحسین 

موسوی کیفته
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیابوزیداباد دشت اسالم اباد1آران وبیدگلاصفهانگل محمدی1303
محمدرضا 

احسانی راد
وزارت جهاد کشاورزی300300

1304
تولید میز و مبلمان نفیس معرق و 

منبت
25002500محمدرضا آمیقیپست بانکسر بلوار اصلی.روستای اوشیان.شهرستان لنجان.اصفهان4لنجاناصفهان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



1305
مجتمع فرهنگی ورزشی چند منظوره 

(شهدای کیفته)
5سمیرماصفهان

استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش دنا کوه روستای 

کیفه شهید حسینی
پست بانک

محمدرضا بختیار 

تل محمدی
وزارت ورزش و جوانان25002500

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمدرضا بالنیانپست بانکحسین آباد عاشق- کوهستان - نایین - اصفهان3ناییناصفهانپروار شترمرغ گوشتی1306

1307
مسی و -قلم زنی بر روی ظروف نقره

...
1دهاقاناصفهان

-خیابان شهید اسکندری-روستای پوده-دهاقان-اصفهان

311پالک -کوچه شهید احمد دهقانی
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

حقیقی پوده
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی750750محمدرضا خوبانیبانک کشاورزیابوزیداباد دشت شهید صبوحی2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1308

وزارت جهاد کشاورزی150150محمدرضا دانشیارپست بانکامام خمینی-اصفهان1اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل1309

2فالورجاناصفهانصنایع دستی1310
اصفهان فالورجان زازران جالل اباد خیابان امام کوی 

گلستان
پست بانک

محمدرضا 

رحیمی
700700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای علی آباد- سفیددشت - آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1311

محمدرضا 

رضایی علی 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی370370

صندوق کارآفرینی امیداصفهان فالورجان زفره خیابان مولوی1فالورجاناصفهاندامداری1312
محمدرضا زارعی 

زفره
وزارت جهاد کشاورزی15001500

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای کمندان1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی1313

محمدرضا 

زورمندی 

کمندانی

وزارت جهاد کشاورزی400400

1314
فراوری محصوالت معدنی کوچک 

مقیاس
10فالورجاناصفهان

خیابان .انتهای خیابان سعدی.کرسکان.فالورجان

1172پالک.3نبش بن بست خاقانی.فردوسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1300013000محمدرضا سیدینصندوق کارآفرینی امید

پست بانکورزنه2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1315
محمدرضا صادق 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی350350



1316
بهسازی دامداری و تکمیل ساختمان 

و تجهیز آن جهت پرواربندی بره
پست بانکروستای ورگوران- طرق رود- نطنز 1نطنزاصفهان

محمدرضا 

عابدینی زارع
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانک5اصفهان فالورجان مهرنجان کوی سعدی پالک 4فالورجاناصفهاندامداری1317

محمدرضا 

عشوری 

مهرنجانی

وزارت جهاد کشاورزی15001500

3برخواراصفهانصنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی1318
 2اصفهان شهرستان برخوار شهرک صنعتی کمشچه فاز 

3خ حافظ 
بانک کشاورزی

محمدرضا 

عمویی سینی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1319
 20نیروگاه تولید برق خورشیدی 

کیلووات
وزارت نیرو12801280محمدرضا قاسمیبانک توسعه تعاونپیربکران روستای دارافشان- فالورجان -اصفهان 4فالورجاناصفهان

بانک توسعه تعاونکوچه بهار- ده آباد 8نطنزاصفهانخدمات گردشگری1320
محمدرضا 

محمدی
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای هاشم آباد-دهستان الی سیاه-نایین1ناییناصفهانپرواربندی بره1321

محمدرضا 

مختاری هاشم 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی800800

5فالورجاناصفهانتولید فرش دستباف1322
شهرستان فالورجان بخش پیربکران روستای 

3سهروفیروزان خ شریعتی کوچه وکیل الرعیا پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت14961000محمدرضا معظمپست بانک

بانک کشاورزیابوزیداباد دشت بلنداب2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران1323
محمدرضا 

میرشکار
وزارت جهاد کشاورزی320320

1324

 راسی بهسازی و 8گاو دو رگ شیری 

نوسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

بانک توسعه تعاونسمیرم روستای قلعه قدم1سمیرماصفهان
محمدرضا 

میالسی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1325
 95بهسازی پرواربندی بره به ظرفیت 

رأس
1سمیرماصفهان

 –بخش مرکزی  –شهرستان سمیرم -استان اصفهان

روستای چشمه خونی-حنا
وزارت جهاد کشاورزی600600محمدرضا نوذریپست بانک



1برخواراصفهانگلخانه سبزی و صیفی1326
اصفهان شهرستان برخوارمحسن اباد کمربندی امام رضا 

خ ش زارعان
بانک کشاورزی

محمدرضا 

یزدانی 

آدرمنابادی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

1ناییناصفهان رأس110پرواربندی بره 1327
- دهستان کوهستان - شهرستان نایین - استان اصفهان 

روستای ونستان
پست بانک

محمدرضا 

یوزباشی نائینی
وزارت جهاد کشاورزی800800

بانک کشاورزیروستای حسین اباد کویر دشت اقبالیه1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1328

محمدصابر 

قاسمی حسین 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی300300

پست بانکروستای نامزاد-اصفهان3اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1329
محمدعلی 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

وزارت جهاد کشاورزی480480محمدعلی آقاییبانک توسعه تعاونروستای گرموک- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( هکتار2.8)گل محمدی 1330

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان خوانسار روستای کهرت1خوانساراصفهانکاشت زعفران در یک هکتار1331

محمدعلی 

براهیمی سلطان 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی600600

2آران وبیدگلاصفهاندامپروری1332
آران و بیدگل منطقه سفید دشت روستای یزدل مجتمع 

دامداران
بانک کشاورزی

محمدعلی 

دهقانی یزدلی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیاصفهان شهرضا روستای باغ سرخ1شهرضااصفهانکاشت زعفران1333

محمدعلی 

سلیمانی 

باغسرخی

وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی2000019000محمدعلی کریمیصندوق کارآفرینی امیدشرکت مرغ سمانه-جاده گاز-قهاب جنوبی-اصفهان20اصفهاناصفهانتولید پودر گوشت،احشام و پای مرغ1334

پست بانکروستای محمدیه- تیران و کرون 2تیران وکروناصفهانکشت و تولید گیاه موسیر1335
محمدعلی 

کریمی محمدی
وزارت جهاد کشاورزی600600

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای هالرته1اصفهاناصفهانخرید دام1336
محمدعلی 

محرابی هالرته
وزارت جهاد کشاورزی11201120

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه شهر اژیه1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی1337
محمدعلی 

محسنی اژیه
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیفریدن داران3فریدناصفهانپرورش زنبور عسل1338
محمدعلی مل 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی300300

صندوق کارآفرینی امیداستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای چهارراه1سمیرماصفهان( راس50)پرواربندی گوسفند 1339
محمدعلی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی300300



وزارت جهاد کشاورزی3390033900محمدقاسم امینبانک کشاورزیبخش مرکزی روستای روران-بررآن جنوبی-اصفهان30اصفهاناصفهانگلخانه سبزی و صیفی1340

سازمان امور عشایر ایران150150محمدقلی جلیلیبانک توسعه تعاونسمیرم منطقه وردشت روستای چشمه رحمن1سمیرماصفهانپرورش و پرواربندی بره1341

وزارت جهاد کشاورزی300300محمدقلی قبادلوپست بانکوردشت- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهاننگهداشت دام سبک1342

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان خوانسار روستای رحمت اباد مزرعه حسین اباد1خوانساراصفهانهکتار2کشت گل محمدی در 1343
محمدمهدی 

رضایت
وزارت جهاد کشاورزی500500

1خوانساراصفهانکاشت زعفران در یک هکتار1344
شهرستان خوانسار روستای خم پیچ دشت چم و دشت 

باالها
صندوق کارآفرینی امید

محمدمهدی 

طبرزدی
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت جهاد کشاورزی450450محمود بیاتیبانک کشاورزیروستای کمیتک- چادگان 1چادگاناصفهانکشت موسیر1345

بانک توسعه تعاونمزرعه اسماعیالن-انارک-نایین1ناییناصفهانپرواربندی بره1346
محمود توکلی 

کمال آباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

40سمیرماصفهانتولیدی تعاونی1347
شمس / شهر ونک / شهرستانم سمیرم / استان اصفهان 

کیلومتر چهارم چشمه ناز/ اباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت95009500محمود جاللیبانک توسعه تعاون

پست بانکروبروی کوچه میالد- خیابان امام- اریسمان1نطنزاصفهانفناوری اطالعات1348
محمود 

حسنعلیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

اصفهان راس مولد10گاوداری شیری 1349
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی12001200محمود حمزهءبانک کشاورزیمیمه روستای ونداده روستای سعیدآباد1

3فالورجاناصفهانMDFصنایع چوب و 1350
اصفهان فالورجان روستای زفره خیابان فرعی روبه روی 

رستوران بهنام
صندوق کارآفرینی امید

محمود حیدری 

زفره
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

وزارت جهاد کشاورزی600600محمود خادمیبانک کشاورزییزدالن دشت فجر2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل محمدی1351

2نطنزاصفهاندامداری1352
پالک - روستای خفر - شهرستان نطنز - استان اصفهان 

102
وزارت جهاد کشاورزی200200محمود خضریپست بانک

250250محمود داستانپورپست بانکاصفان جرقویه سفلی روستای حسین اباد بلوار اصلی1اصفهاناصفهانپست بانک1353
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



5خمینی شهراصفهانبسته بندی میوه جات و صیفی جات1354
اصفهان خمینی شهر روستای تیرانچی جاده زازران بن 

10بست امام رضا
وزارت جهاد کشاورزی40004000محمود شیربختبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای دره بید4تیران وکروناصفهانکشت موسیر1355
محمود محسنی 

دره بیدی
وزارت جهاد کشاورزی750750

وزارت جهاد کشاورزی950950محمود میرزاییپست بانککاشان روستای دره محله باال کوچه مسجد1کاشاناصفهانتولید گالب و عرقیات گیاهی1356

وزارت جهاد کشاورزی10801080محمود هاشمیصندوق کارآفرینی امیدفساران-اصفهان1اصفهاناصفهانگیاهان دارویی1357

1سمیرماصفهان( هکتار2)کشت گل محمدی 1358
استان اصفهان شهرستان سمیرم روستای قلعه قدم 

مزرعه کهنورچه
وزارت جهاد کشاورزی600600محیدین صابریبانک توسعه تعاون

1359
 راسی در یک 200پرورش گوسفند 

دوره شش ماهه
سازمان امور عشایر ایران200200مراد سوسنی نیابانک توسعه تعاونقبرکیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

1360
بهسازی یک واحد گوساله پرواری به 

 راس18ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی270270مراد کشاورزیبانک توسعه تعاونروستای دورجان علیا- دناکوه - سمیرم 1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیروستای پرزگان- بخش چنارود- چادگان- اصفهان1چادگاناصفهان(موسیر)کشت گیاهان دارویی1361
مراد محمدیان 

ایسپره
وزارت جهاد کشاورزی900900

سازمان امور عشایر ایران250250مرتضی افشاریبانک توسعه تعاوندره باغ-روستای آغداش-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهاندامداری1362

بانک کشاورزیابوزیداباد دشت همت اباد2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1363

مرتضی حسین 

دوست 

ابوزیدابادی

وزارت جهاد کشاورزی300300

پست بانکاصفهان بخش جلگه روستای مادرکان مزرعه لورک1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1364
مرتضی رهبری 

مادرکانی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1365
ساخت مصنوعات چوبی و ساخت 

اسکلت مبلمان
8فالورجاناصفهان

فالورجان روستای الرگان اراضی مهرنجان کارگاه اقای 

زارع
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی زارع 

الرگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500



وزارت جهاد کشاورزی16001600مرتضی زارعیصندوق کارآفرینی امیدروستای قهاب-بخش مرکزی-اصفهان1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1366

1367
شیلنگ آب و ) pvcتولید محصوالت 

(گاز 
صندوق کارآفرینی امید3 پ 13حاجی آباد خیابان گلزار شهدا کوچه 2نجف آباداصفهان

مرتضی شفیعی 

علویجه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

12خمینی شهراصفهانگاوداری شیری1368
اصفهان خمینی شهر روستای تیرانچی جاده زازران بن 

10بست امام رضا 
وزارت جهاد کشاورزی60006000مرتضی شیربختبانک کشاورزی

1369
 12پرورش گاو شیری به ظرفیت 

رأس مولد
صندوق کارآفرینی امیددهاقان صحرای قلعه نوعی جاده کره1دهاقاناصفهان

مرتضی علی 

دادی دهاقانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

بانک کشاورزیاصفهان فالورجان روستای هویه خ دانش2فالورجاناصفهانتولید شیر و گوشت1370
مرتضی کریمی 

هویه
وزارت جهاد کشاورزی12001200

وزارت جهاد کشاورزی500500مرتضی گرامیصندوق کارآفرینی امیدشهرضا رو ستای ولندان1شهرضااصفهانپرورش گوسفند داشتی1371

1372
طرح توجهی فنی، اقتصادی و مالی 

 رأس198پرواربندی بره به ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی500500مرتضی گرجیپست بانکاصفهان خوانسار روستای رحمت آباد1خوانساراصفهان

صندوق کارآفرینی امید130130مرتضی محمودیصندوق کارآفرینی امیداصفهان اسفنداران1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هرروستا یک محصول 1373

وزارت جهاد کشاورزی200200مرتضی میرزاییپست بانکروستای شش راه-اصفهان1اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل1374

1375
پرورش ملکه، ژل رویال، گرده 

گل،اصالح نژاد
بانک کشاورزیروستای رباط ملکی صحرای گلستان1گلپایگاناصفهان

مرتضی نوروزی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی850850

صندوق کارآفرینی امیداصفهان جرقویه علیا روستای اله آباد57اصفهاناصفهان(اله آباد)صندوق خرد محلی روستایی 1376
مرضیه باقرنیااله 

آبادی
صندوق کارآفرینی امید400400



بانک کشاورزیبخش جلگه روستای شریف آباد2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی1377
مرضیه خانی 

فیض آبادی
وزارت جهاد کشاورزی10201020

بانک توسعه تعاونفالورجان روستای دشتچی خ امام خمینی1فالورجاناصفهان(سرمه دوزی)صنایع دستی 1378
مرضیه صفری 

دشتچی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکنطنز بادرود ده آباد خ امام1نطنزاصفهاندفتر خدماتی ارتباطی1379
مرضیه قاسمی 

ده ابادی
490490

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1380
طرح توجیحی و اقتصادی تولید گل 

و گیاه زینتی در گلخانه
6خمینی شهراصفهان

خمینی شهر صحرای قرطمان جاده کارخانه رب آیدا خ 

 شهرک گلخانه ای 22فرهنگیان کوچه شاه چراغ شماره

7 پالکBخمینی شهر قطعه

بانک کشاورزی
مرضیه هاشمی 

ورنوسفادرانی
وزارت جهاد کشاورزی39003900

1381

تولید ترنچر،حفاری کانال درباغات 

جهت لوله گذاری ،کوددهی ،کانال 

کشی آب

1فالورجاناصفهان
اصفهان فالورجان ، روستای دشتلو،انتهای خ 

شهیدرجایی ،کارگاه تراشکاری خانم بختیار
بانک توسعه تعاون

مریم 

بختیاردشتلویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

22002200مریم پیرمحمدیپست بانکبخش چناورد روستای فراموشجان- چادگان2چادگاناصفهانبوم گردی1382
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1383
شاهین 

شهرومیمه
1

اصفهان میمه ازان جنب مسجد حضرت علی ع منزل 

مریم جعفری
وزارت جهاد کشاورزی7070مریم جعفری ازانصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای میالجرد- نطنز 1نطنزاصفهانکاشت زعفران1384
مریم جعفری 

میالجردی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1385
 راس 5پرورش گاو شیری به ظرفیت 

مولد
1دهاقاناصفهان

- روستای پوده- شهرستان دهاقان- استان اصفهان 

کوچه شهید اکبر حقیقی
بانک توسعه تعاون

مریم حقیقی 

پوده
وزارت جهاد کشاورزی300300

1فالورجاناصفهانتولید عروسک خز و نمدی1386
فالورجان روستای محمدیه خ ولیعصر بن بست شهید 

836منوچهر شاهمرادی پالک 
صندوق کارآفرینی امید

مریم حیدری 

ممدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی339339مریم خصالیبانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای تجره مزرعه باال1خوانساراصفهانهکتار1کاشت زعفران در 1387



1تیران وکروناصفهانکارگاه خیاطی1388
-خیابان امام خمینی-تیران و کرون روستای مبارکه

563پالک-کوچه شهید ناصر رمضانی
پست بانک

مریم رمضانی 

مباکه
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1389
بهسازی و تکمیل ساختمان دامداری 

و تجهیز آن جهت پرواربندی بره
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم زنده علیپست بانکروستای نیه- نطنز 1نطنزاصفهان

1خوانساراصفهانجریب5کشت زعفران 1390
خوانسار روستای خم پیچ جنب گلخانه عزت اله زین 

الدینی
وزارت جهاد کشاورزی150150مریم زین الدینیبانک کشاورزی

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1391
شاهین 

شهرومیمه
1

خ -فلکه آبشار-خ سیدصالحه خاتون- روستای ازان

43پالک-رضوی
وزارت جهاد کشاورزی8080مریم سالمیصندوق کارآفرینی امید

5فریدناصفهانتولید فرش دست بافت1392
استان اصفهان، شهرستان فریدن، داران، روستای 

قودجانک
پست بانک

مریم سوادکوهی 

قودجانکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1393

توسعه دفتر وتجهیزات به روز جهت 

ارایه هر چه بیشتر خدمات به مردم 

منطقه

500500مریم سیمرغپست بانکجوشقان قالی خ امام خمینی1کاشاناصفهان
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای محمدیه خ اصلی کوی سعدی2فالورجاناصفهانصنایع دستی سرمه دوزی1394
مریم شاهمرادی 

ممدی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکاصفهان فالورجان جولرستان1فالورجاناصفهاندامداری1395
مریم عبدالهی 

قهفرخی
وزارت جهاد کشاورزی800800

بانک کشاورزیاراضی روستای خفر- نطنز 2نطنزاصفهانساخت دامداری صنعتی بره پرواری1396
مریم عزیزی 

خفری
وزارت جهاد کشاورزی16001600

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1397
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080مریم علی اکبریصندوق کارآفرینی امید167بن بست اندیشهپالک-خ امامزاده-روستای ازان1



اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1398
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080مریم غازانصندوق کارآفرینی امیدمنزل-نبش کوچه مطهری-خیابان عالمه-روستای ازان1

وزارت جهاد کشاورزی940940مریم قربانیبانک کشاورزیروستای کاغذی دشت صادق اباد3آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل محمدی1399

پست بانکخیابان شهید منتظری-روستای قلعه میر1فالورجاناصفهانخیاطی1400
مریم قربانی قلعه 

میری
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

بانک توسعه تعاونروستای رحیم آباد- گردنه مالاحمد - نایین 1ناییناصفهانپرواربندی بره1401
مریم کارگر خیر 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

1فالورجاناصفهان(رودوزیهای سنتی)صنایع دستی 1402
فالورجان روستای دشتچی خ شهید مطهری کوچه 

246شهید محمد علی قاسمی کوی صفا پالک 
150150مریم کاظمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی400400مریم مهتریبانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای قهستجان1فریدونشهراصفهانکاشت زعفران1403

800800مژده اقبالبانک توسعه تعاون21کالته نهرود پ - خور 4خور و بیابانکاصفهاناحداث اقامتگاه بوم گردی1404
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فالورجاناصفهانتولید فرش دستباف1405
روستای زفره خیابان شهید ناصر حسینی کوچه - لنجان 

543 پالک 2نسترن
بانک توسعه تعاون

مژگان قاسمی 

زفره
وزارت صنعت، معدن و تجارت130130

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مسعود اسماعیلیصندوق کارآفرینی امید91دزج جنب دهیاری پ 1دهاقاناصفهانتولید ادوات کشاورزی1406

وزارت جهاد کشاورزی150150مسعود اکبری پورصندوق کارآفرینی امیدعشایر ونک- شهرستان سمیرم -استان اصفهان1سمیرماصفهان رأسی50دامپروری و پرورش دام 1407

1408
توسعه وتجهیزباجه پست بانک 

روستای مزر عه عرب
400400مسعود باقریاوریپست بانکاصفهان جرقویه سفلی روستای مزرعه عرب1اصفهاناصفهان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

500500مسعود برادرانپست بانککاشان طاهرآباد خیابان شهید رجایی پست بانک1کاشاناصفهانگسترش فضای کسب و کار1409
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی600600مسعود پویان فربانک کشاورزیابوزیداباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1410



بانک کشاورزیخضرا گالب- محله باغستان - برزک 1کاشاناصفهانتولید گالب وعرقیات گیاهی1411
مسعود جوادزاده 

برزکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

وزارت جهاد کشاورزی20002000مسعود درستکاربانک کشاورزیروستای قهی-کوهپایه2اصفهاناصفهانگوساله پرواری1412

1413

 راس گوسفند ترکی 100پرورش 

نوسازی اماکن دامی کوچک . داشتی 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی800500مسعود رستمیپست بانکسمیرم بخش وردشت روستای قرقاچ1سمیرماصفهان

1414
واحد )پرواربندی دام سبک بره

(صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی33803380مسعود شمسیبانک کشاورزیروستای کشتزاران-پشت کوه موگویی-فریدونشهر4فریدونشهراصفهان

وزارت جهاد کشاورزی640640مسعود صالحیبانک کشاورزیروستای انالوجه- شهر رزوه -چادگان 2چادگاناصفهانکشت گیاهان دارویی1415

پست بانکروستای سهران- بخش بن رود - اصفهان1اصفهاناصفهانپرورش گاوشیری1416
مسعود قاسمی 

بالنی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

پست بانکروستای دره بید3تیران وکروناصفهانکشت موسیر1417
مسلم کاظمی 

دره بیدی
وزارت جهاد کشاورزی350350

پست بانکدره بید1تیران وکروناصفهانکشت موسیر1418
مسلم محسنی 

دره بیدی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی300300مسلم ناظمیپست بانکنجف اباد-اصفهان1اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل1419

وزارت جهاد کشاورزی150150مسلم هلیلیصندوق کارآفرینی امیدروستای کوالب-پشتکوه موگویی-فریدونشهر-اصفهان1فریدونشهراصفهانپرورش گوسفند داشتی1420

وزارت جهاد کشاورزی700700مسیب بیاتیپست بانکروستای کمیتک5چادگاناصفهانکشت موسیر1421

1422
تولیدی سازه های کناف و پی وی 

سی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مصطفی ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدشهرضا روستای قصرچم خیابان معلم کوچه اشکان2شهرضااصفهان

1423
پرورش دام سنگین اصالح 

(گاوشیری)نژاد
اصفهان

بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت بخش ییالق روستای قایم آباد2

مصطفی اکبری 

شاهیوردی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

بانک کشاورزیگروه کشاورزی عباس آباد1نطنزاصفهانپروار بندی بره1424
مصطفی 

پورکندزی
وزارت جهاد کشاورزی200200



5فالورجاناصفهانتولید یخ1425
کنار گذر اتوبان جنب اوراقی - موسیان - فالورجان 

هدایت
صندوق کارآفرینی امید

مصطفی حسن 

صفر
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

اصفهان راس مولد150گاوداری شیری 1426
شاهین 

شهرومیمه
بانک کشاورزیمورچه خورت جاده قدیم نطنز10

مصطفی قربانی 

سینی
وزارت جهاد کشاورزی80008000

1427
فراوری محصوالت معدنی کوچک 

مقیاس
وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200مصطفی کمالیصندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای شرودان5فالورجاناصفهان

وزارت جهاد کشاورزی400400مصطفی محمدیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند1428

1429
کشت نهال )جنگل کاری با بادام آمارا

 هکتار3به مساحت  (و بذر
وزارت جهاد کشاورزی250250مطلب منجیبانک توسعه تعاونروستای مورک1سمیرماصفهان

2نطنزاصفهاناقامتگاه بوم گردی1430
 6کوچه - خیابان شهید مطهری - روستای طامه - نطنز 

شرقی
صندوق کارآفرینی امید

مطهره اعظمی 

طامه
17001700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکاصفهان بران شمالی روستای کاج1اصفهاناصفهانپرورش بره دورگ1431
مظاهر جوهری 

باصیری
وزارت جهاد کشاورزی400400

1432
پرورش گوسفند داشتی کوچک 

روستایی
2اصفهاناصفهان

اصفهان ورزنه شهرک امام جعفرصادق میدان معلم خ 

83تاالب پ
بانک کشاورزی

مظاهر چلواری 

ورزنه
وزارت جهاد کشاورزی440440

1433
سبزی و )تولید محصوالت گلخانه ای

(صیفی
بانک کشاورزیروران-براآن جنوبی-اصفهان4اصفهاناصفهان

مظاهر شجاعی 

واژنانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

سازمان امور عشایر ایران500500مظفر عربی نرهصندوق کارآفرینی امیدمنطقه ی عشایری سلطان خلیل.هونجان.شهرضا 1شهرضااصفهاندامداری پروار بندی دام سبک1434



1435
کشت زعفران وگیاهان دارویی در 

 هکتار2سطح 
وزارت جهاد کشاورزی400400مظفر گودرزیبانک کشاورزیروستای درختک1فریدناصفهان

2فالورجاناصفهانپوشاک1436
متر بعد ازمدرسه 200فالورجانروستایدشتچی خ امام 

شهید قدوسی
صندوق کارآفرینی امید

معصومه رهنما 

فالورجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

10001000معصومه شیبانیصندوق کارآفرینی امیدروستای عروسان کوره گز- خور 1خور و بیابانکاصفهاناحداث اقامتگاه گردشگری1437
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1438
شاهین 

شهرومیمه
1

فرعی یک -خیابان خیام-خیابان عالمه-روستای ازان

شرقی
وزارت جهاد کشاورزی155155معصومه عربصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه قربانیپست بانکفالورجان روستای کاویان کوی سقاخانه1فالورجاناصفهانقالیبافی1439

400400معصومه قرقانیبانک توسعه تعاونسمیرم روستای گرموک1سمیرماصفهانگلیم بافی1440
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100معصومه کاظمیپست بانکفالورجان روستای کارویه خ گلستان کوی حافظ1فالورجاناصفهان(سرمه دوزی)صنایع دستی 1441
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3دهاقاناصفهانگلخانه1442
دهاقان گلشن لورک مهدی آباد جنب گلخانه مسعود 

معینی
بانک توسعه تعاون

معین معینی 

مهدی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی750750

1فالورجاناصفهاننازک دوزی پوشاک زنانه1443
کوچه -خیابان اصلی-روستای شرودان-فالورجان-اصفهان

491پالک-(ع)حسینیه امام حسین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مقدسه کریمیانپست بانک

1444
بهسازی و تکمیل ساختمان دامداری 

و تجهیز آن جهت پرواربندی بره
بانک کشاورزیروستای متین اباد- بادرود 1نطنزاصفهان

مندعلی حسین 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی300300مندنی قاسمیبانک توسعه تعاوناصفهان سمیرم وردشت فتح اباد مرکز بخش وردشت1سمیرماصفهان(راس50)پرواربندی گوسفند و بز 1445

بانک کشاورزیمبارکه روستای دهسرخ1مبارکهاصفهانپرورش گوسفند داشتی1446
منصور 

امیرچوپانی
وزارت جهاد کشاورزی600600



وزارت جهاد کشاورزی20002000منصور چراغیصندوق کارآفرینی امیدروستای ده کلبعلی مزرعه شخصی چراغی- چادگان2چادگاناصفهانپرورش ملکه و اصالح نژاد زنبور عسل1447

1نجف آباداصفهانساخت پالت و صندوق های چوبی1448
- اتوبان شهید کاظمی- روستای حاجی آباد- نجف آباد

طبقه همکف (غریب خان)-منطقه شمس آباد- 5کیلومتر
بانک توسعه تعاون

منصور رحمتی 

ها نجف آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

بانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای تیدجان قلعه1خوانساراصفهانکاشت سیر در یک ونیم هکتار1449
منصور رضا 

سلطانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1450
راسی بهسازی 70گوسفند داشتی 

اماکن دامی کوچک و روستایی
پست بانکسمیرم پادنای اولیا روستای دشتبال1سمیرماصفهان

منصور سرمدی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی710710

صندوق کارآفرینی امیداصفهان اسفنداران1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هرروستایک محصول1451
منصور محمودی 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید130130

وزارت جهاد کشاورزی210210منصوره موسویبانک توسعه تعاونخور مزرعه نوبهار1خور و بیابانکاصفهانپرورش گوسفند داشتی1452

1453
پرورش دام سنگین اصالح 

(گاوشیری)نژاد
اصفهان

بو یین و 

میاندشت
وزارت جهاد کشاورزی15001500منوچهر ابدالیبانک کشاورزیبویین میاندشت بخش مرکزی2

4شهرضااصفهانپرورش و نگهداری زنبور عسل1454
بخش مرکزی روستای اسفرجان شرکت تعاونی 

کشاورزی زنبورداری اسفرجان
وزارت جهاد کشاورزی15011500منوچهر اسدیپست بانک

بانک توسعه تعاونمنظریه منطقه وصف1شهرضااصفهانپرورش گاو شیری1455
منوچهر صادقپور 

عمروآبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1456
کشت و تولید زعفران و گل محمدی 

 هکتار25به میزان جمعا 
5نجف آباداصفهان

- بخش مهردشت شهر علویجه - نجف آباد- اصفهان

روستای کوه لطف- دهستان اشن 
بانک کشاورزی

منوچهر میرزایی 

دهقی
وزارت جهاد کشاورزی80008000



صندوق کارآفرینی امیدریاخون جنب کشتارگاه منزل عباس حبیبی-فالورجان 1فالورجاناصفهانمشاغل خانگی- پرورش گاو شیری 1457
منور حبیبی 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1458
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید407پالک-خ امامزاده-روستای ازان1

منیرالسادات 

حسینیان
وزارت جهاد کشاورزی130130

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1459
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080منیره اقدامیصندوق کارآفرینی امیدخیابان سرآسیاب-روستای ازان1

وزارت جهاد کشاورزی140140منیژه آزادپست بانکروستای میالجرد- نطنز1نطنزاصفهانکشت وتولید زعفران1460

1461
احداث یک واحد پرواربندی بره به 

 راس200ظرفیت 
2سمیرماصفهان

روستای - مزرعه گل آغاجی- سمیرم - استان اصفهان 

ضرغام آباد
وزارت جهاد کشاورزی26002600منیژه رحیمیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدکرویه عشایر تنگ اب گرم5شهرضااصفهاندامداری1462
مهدی 

اسفندیاری یلمه
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت جهاد کشاورزی400400مهدی اکبریبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند1463

بانک کشاورزیروستای جوینان- بخش قمصر- کاشان1کاشاناصفهانپرورش زنبور عسل1464
مهدی اکبری 

قمصری
وزارت جهاد کشاورزی990990

وزارت صنعت، معدن و تجارت23002300مهدی امیدیصندوق کارآفرینی امیدسمیرم منطقه پادنا روستای کیفته شهید حسینی3سمیرماصفهانتولید ادوات کشاورزی و تراشکاری1465

بانک کشاورزیبخش بن رود شهر ورزنه مزرعه پچویز5اصفهاناصفهانگلخانه سبزی و صیفی1466
مهدی باقری 

ورزنه
وزارت جهاد کشاورزی12501250

بانک کشاورزیابتدای جاده مازگون- محله سررود- قمصر-کاشان1کاشاناصفهانپرورش زنبور عسل1467
مهدی پوراکبری 

قمصری
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000مهدی جوانمردیپست بانکفالورجان روستای جوجیل معبر اخر بلوار امام رضا4فالورجاناصفهانتولید مصنوعات پالستیکی1468

وزارت جهاد کشاورزی640640مهدی خادمیبانک کشاورزیمزرعه انقالب1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران1469

بانک کشاورزیگلپایگان اراضی نیوان1گلپایگاناصفهانزنبورداری1470
مهدی 

خوشنویسان
وزارت جهاد کشاورزی780780

وزارت جهاد کشاورزی15001500مهدی رضاییپست بانکشهرضا روستای مقصود بیک خیابان شهید حیدری3شهرضااصفهانتولید گل شاخه بریده ژربرا1471



1472
تولید قفسهه های فوالدی صنعتی و 

اب کاری نیکل کروم ادوات کشاورزی
4فالورجاناصفهان

فالورجان روستای شرودان روبروی بن بست نوبهار خ 

اصلی
بانک توسعه تعاون

مهدی رهنما 

فالورجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

بانک توسعه تعاونمحسن آباد صحرای جورابی و در میان2برخواراصفهانکشت زعفران وگیاهان دارویی1473
مهدی زارعان 

آدرمنابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی380380مهدی سعیدیبانک کشاورزیمزرعه غیبی-شهرستان خوانسار منطقه وادشت 1خوانساراصفهان هکتار1/5کاشت گل محمدی در 1474

1گلپایگاناصفهانتولید و فروش گالب و عرقیات1475
خیابان شهید - روستای رباط سرخ علیا - گلپایگان 

276پالک  - 21کوچه گلستان - عبدالحسین بیاتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مهدی شکریبانک توسعه تعاون

400400مهدی صادقیپست بانکجنب مدرسه هاجر- خ سپاه - سرآسیاب - زواره 1اردستاناصفهانچلنگری1476
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1477
احداث واحد صنعتی پرورش شترمرغ 

 قطعه200پرواری با ظرفیت 
اصفهان

بو یین و 

میاندشت
وزارت جهاد کشاورزی30003000مهدی عبداللهیبانک کشاورزیروستای معصوم آباد ، اراضی مزروعی توابع معصوم آباد3

1478
دفتر فن آوری و ارتباطات روستایی 

IC T
500500مهدی عسگریپست بانکاصفهان فالورجان الرگان جنب امام زاده1فالورجاناصفهان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی770770مهدی عطاییبانک کشاورزیروستای کچوییه2لنجاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1479

وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی فرهنگپست بانکروستای طار- طرقرود- نطنز 1نطنزاصفهانپرورش زنبور عسل و تولید عسل1480

بانک توسعه تعاونسمیرم عشایر مراتع بیدنرگسی1سمیرماصفهان راسی دام سبک عشایری100پرورش 1481
مهدی قبادی 

قزلو
سازمان امور عشایر ایران200200



وزارت جهاد کشاورزی640640مهدی قربانیبانک کشاورزیروستای محمد اباد دشت شهید چمران2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران1482

اصفهان راس مولد50گاوداری شیری 1483
شاهین 

شهرومیمه
7

مورچه خورت ابتدای عوارضی اتوبان اصفهان کاشان 

سمت راست
بانک کشاورزی

مهدی قربانی 

سینی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

1فالورجاناصفهاندامداری1484
اصفهان فالورجان ونهر خیابان کانال کوی ناصر نصیرزاده 

10پالک 
پست بانک

مهدی کاظمی 

ونهری
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت جهاد کشاورزی280280مهدی کریمیپست بانکروستای اشن-اصفهان3اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل1485

1486
تولید دستگاه جرم گیری و رسوب 

زدایی
پست بانکروستای اشیان جنب کانال آب2لنجاناصفهان

مهدی کریمی 

ریزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1کاشاناصفهانپرورش گاو شیری1487
- جنب حسینیه حضرت ابوالفضل - استرک - کاشان 

منزل مهدی لقمان
وزارت جهاد کشاورزی11001100مهدی لقمانپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی300300مهدی محمدیبانک توسعه تعاونسمیرم بخش وردشت1سمیرماصفهان( راس60 )پرواربندی بره 1488

بانک کشاورزیجنب زهکشی اصلی-فساران-برران شمالی4اصفهاناصفهانتولید گیاهان دارویی1489
مهدی محمدی 

فسارانی
وزارت جهاد کشاورزی450450

1490
روستای )یک روستا یک محصول 

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

مهدی محمودی 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید200200

1491
 کلنی زنبورعسل 150تولید عسل از 

مدرن
وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی نصیریبانک کشاورزیروستای خینه-شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی400400مهدی نمازی ونیپست بانککاشان روستای ون محله باال مقابل زیارت1کاشاناصفهانکشت زعفران در سطح یک هکتار1492

1493
تولید میوه خشک و سبزی خشک و 

خشکبار وبسته بندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000مهدی یوسلیانیصندوق کارآفرینی امیدفریدونشهر روستای بادجان4فریدونشهراصفهان

وزارت جهاد کشاورزی300300مهراب دشتیبانک کشاورزیکوه سیاه- قلعه قدم - شهرستان سمیرم 1سمیرماصفهانپرورش زنبور عسل1494



1495
پرورش گوسفند داشتی به ظرفیت 

دامداری عشایر.  راس 120
سازمان امور عشایر ایران200200مهران جلیلیبانک توسعه تعاونعشار- چشمه رحمان - وردشت - سمیرم 1سمیرماصفهان

12001200مهران شمساییصندوق کارآفرینی امیدروستای مهرجان- شهر خور و بیابانک - استان اصفهان 3خور و بیابانکاصفهانطرح احداث کارگاه گلیم بافی1496
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی15001500مهران عباسیبانک کشاورزیچادگان-اصفهان 2چادگاناصفهانواحد تولیدی گلخانه ای1497

1498
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران200200مهران قرقانیپست بانکسمیرم منطقه وردشت روستای قره قاچ ، تخت سلطان1سمیرماصفهان

1499
بازسازی و تجهیز و توسعه اقامتگاه 

بوم گردی
2ناییناصفهان

کوچه شهید  –خیابان ابن سینا  –چوپانان  –انارک 

11پالک  –مستقیمی 
صندوق کارآفرینی امید

مهرانگیز 

زاهدانارکی
780780

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکقبر کیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان ماهه6راس دام سبک یک دوره  150050
مهرداد 

اسکندری خو
سازمان امور عشایر ایران100100

2سمیرماصفهانباشگاه ورزشی1501
سمیرم بخش وردشت روستای فتح اباد روبروی خدمات 

جهاد کشاورزی
وزارت ورزش و جوانان800800مهرداد قاسمیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدمنطقه عشایری هرندی-آستانه -دهاقان 1دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1502
مهرداد نوروزی 

مهر
سازمان امور عشایر ایران500500

1503
تاسیس اژانس مسافربری و خدمات 

حمل و نقل
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950مهری ذوالفقاریپست بانکسمیرم روستای کیفته شهید حسینی1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی450450مهری نوروزیبانک کشاورزیروستای کلیچه- چادگان -اصفهان 1چادگاناصفهانپرورش گوسفند داری داشتی1504

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای قلعه باال1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1505
مهناز احمدی 

قلعه باالیی
وزارت جهاد کشاورزی610610



اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1506
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی260260مهناز جباریصندوق کارآفرینی امیدبلوارامام رضا-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1507
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید123خ پروین اعتصامیپالک-خ عالمه-روستای ازان1

مهناز جعفری 

ازان
وزارت جهاد کشاورزی8080

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1508
شاهین 

شهرومیمه
1

کوچه -خیابان سرآسیاب-میدان کارگر-روستای ازان

248پالک-خاطره
وزارت جهاد کشاورزی8080مهناز خدادوستصندوق کارآفرینی امید

1فالورجاناصفهان(سرمه دوزی)صنایع دستی1509
فالورجان روستای جوجیل خ اصلی کوی شهید رضا 

کاظمی
100100مهناز کاظمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200مهین براهیمیبانک توسعه تعاون14فالورجان روستای محمدیه خ شاهد 1فالورجاناصفهانصنایع دستی سرمه دوزی1510
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سمیرماصفهان( راسی5)پرورش گاو شیری 1511
استان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات 

آبادکوچه بعثت
صندوق کارآفرینی امید

موسوی 

سیدموسی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی300300موسی زرگربانک کشاورزیاصفهان خوروبیابانک روستای جعفرآباد1خور و بیابانکاصفهانپرورش دام سبک و سنگین1512

پست بانکاصفهان فالورجان مهرنجان جاده امام علی1فالورجاناصفهان1دامداری 1513
موسی عشوری 

مهرنجانی
وزارت جهاد کشاورزی700700

3اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1514
-خ امام خمینی-روستای قلعه باال-بخش جلگه-اصفهان

کوچه فاطمیه
بانک کشاورزی

میثم احمدی 

قمشانی
وزارت جهاد کشاورزی840840

2فریدناصفهانپرورش گیاهان دارویی1515
فریدن روستای خویگان صفلی منزل شخصی پشت 

مخابرات
بانک توسعه تعاون

میثم کیان ارثی 

خویگانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی750750میثم میثمیبانک کشاورزیگلپایگان اراضی روستای هرستانه1گلپایگاناصفهانپرورش زنبور عسل1516

پست بانکشش راه-جاده فرودگاه-اصفهان1اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل1517
میالد عقیلی 

اشنی
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک کشاورزیپشت پست برق حسنیجه-حسنیجه-نجف آباد-اصفهان2نجف آباداصفهانپرواربندی گوساله1518
میمنت زمانی 

علویجه
وزارت جهاد کشاورزی10001000

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1519
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی7777میمنت عرب زادهصندوق کارآفرینی امید983پالک-خیابان عدالت-بلوارامام رضا-روستای ازان1



وزارت جهاد کشاورزی500500مینا اسدالهیبانک کشاورزیجنت تاالر مروارید-روستای رباط قالقان-گلپایگان1گلپایگاناصفهانهکتار زعفران1.2کشت 1520

1فالورجاناصفهانصنایع دستی سرمه دوزی1521
فالورجان روستای دشتچی خ ولیعصر کوچه فرهنگ 

منزل شخصی صفری
200200مینا براهیمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1522
محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن 

معمولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600مینا صالحیپست بانک متر بعد از ورودی روستای چم اسمان200سه راهی گاز 2لنجاناصفهان

1523
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
پست بانک1سمیرم ، منطقه خوش مکان ، عرف 1سمیرماصفهان

مینا مرادی غچه 

بیگلو
سازمان امور عشایر ایران150150

وزارت جهاد کشاورزی600600ناد علی موسویبانک توسعه تعاونروستای بازارگه- پادناعلیا - سمیرم 1سمیرماصفهان( راس80)پرواربندی گوسفند 1524

1525
 14پرورش گاو شیری به ظرفیت 

رأس مولد
بانک توسعه تعاونروستای علی آباد جمبزه2دهاقاناصفهان

نادعلی 

مالجعفری 

طالخونچه

وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400ناصر خسرویبانک کشاورزیروستایی خویگات علیا2فریدونشهراصفهانصنایع تبدیلی ماست بندی1526

وزارت جهاد کشاورزی300300ناصر رجب زادهبانک کشاورزیمحمداباد دشت شهید سجادی1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1527

1فریدونشهراصفهانپرورش دام شیری1528
خیابان -محله خمسلو-برف انبار-فریدونشهر-اصفهان

شهید گل محمد
صندوق کارآفرینی امید

ناصر یبلویی 

خمسلویی
وزارت جهاد کشاورزی150150

وزارت جهاد کشاورزی200200ناهید ابراهیمیبانک کشاورزیروستای کشه محله عباس آباد2نطنزاصفهانبهسازی جایگاه وپروار بندی بره1529

اصفهان1پروابندی بره1530
بو یین و 

میاندشت
وزارت جهاد کشاورزی450450ناهید کریمیبانک کشاورزیبویین میاندشت بخش گرجی روستای داشکسن1

1531
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران150150نجات عباسی زادهپست بانک(عشایر  )خاکنسوز - پشته - سمیرم 1سمیرماصفهان



پست بانکفالورجان محمدیه ک شاهد منزل رمضان صادقی1فالورجاناصفهانقالیبافی1532
نجمه صادقی 

ممدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1533
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی130130ندا خورشیدیصندوق کارآفرینی امیدکوچه ایران مهر-خ پوریای ولی-روستای ازان1

پست بانکخیابان امام-بودان1تیران وکروناصفهانکارگاه چهل تیکه دوزی1534
ندا مظاهری 

بودانی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکخ شهید خلبان حمید قزاانی- روستایی قزاان - کاشان 1کاشاناصفهاندفتر ای سی تی روستایی1535
نرجس جاللی 

قزاان
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی600600نسرین شمسپست بانکروستای هتن اباد-جی و قهاب1اصفهاناصفهانگاو دورگ مولد1536

وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400نسرین قاسمیبانک توسعه تعاون49فالورجان روستای نرگان خ امام خمینی پالک 3فالورجاناصفهانپوشاک زنانه و بچه گانه1537

پست بانکنطنز طرق رود دفتر خدمات ارتباطی1نطنزاصفهاندفاتر خدمات ارتباطی1538
نسیم اکبرزاده 

مفرد
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600نصراهلل بهادریبانک توسعه تعاونروستای کیفته گیوسین- سمیرم 1سمیرماصفهانایجاد کارگاه جوشکاری1539

1540
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران200200نصراهلل محمدیپست بانک(عشایر  )خاکنسوز - پشته - سمیرم 1سمیرماصفهان

بانک توسعه تعاونروبروی مسجد جامع- خیابان امام- اریسمان1نطنزاصفهانفناوری اطالعات1541
نصراله شهنازی 

اریسمانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3فالورجاناصفهانگلخانه1542
اصفهان فالورجان شرودان کروچ صحرای مرغیای 

درآسیاب
بانک کشاورزی

نصراله قربانی 

شرودانی
وزارت جهاد کشاورزی23002300

15شهرضااصفهانتولید آجر1543
حدفاصل روستای -  جاده شهرضا آباده 15کیلومتر 

دهک و وشاره
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500نصراله نصیریصندوق کارآفرینی امید

1544
 کلنی زنبورعسل 150تولید عسل از 

مدرن
بانک کشاورزیسمیرم وردشت روستای سرچغا1سمیرماصفهان

نعمت اله 

برومندی
وزارت جهاد کشاورزی300300

صندوق کارآفرینی امیداصفهان اسفنداران1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هرروستا یک محصول 1545
نعمت اله صالحی 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید130130

پست بانکروستای دولت آباد بن بست شهید زمانی5تیران وکروناصفهانکشت موسیر و زعفران1546
نقی قاسمی دره 

بیدی
وزارت جهاد کشاورزی200200



وزارت جهاد کشاورزی500500نگهدار براهیمیپست بانکروستای اسفرجان2شهرضااصفهانپرورش گاو شیری1547

1548
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران200200نواز قرقانی نیکپست بانک(عشایر  )خاکنسوز - پشته - سمیرم 1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی450450نور احمد اعظمیپست بانکسمیرم پادنا علیاروستای پهلو شکن1سمیرماصفهانراسی50یک واحد گوسفند داشتی1549

وزارت جهاد کشاورزی600600نور علی نادریپست بانکسمیرم وردشت1سمیرماصفهان( راس20)پرواربندی گوساله 1550

پست بانکقبرکیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهاندامداری1551
نوروز اسکندری 

خو
سازمان امور عشایر ایران150150

صندوق کارآفرینی امیدشهرضا روستای هونجان منطقه عشایری سلطان خلیل2شهرضااصفهانپروار بندی دام سبک1552
نوروز علی عربلو 

نره یی
سازمان امور عشایر ایران450450

1برخواراصفهانتکثیروپرورش بلدرچین1553
 10اصفهان شهرستان برخوار روستای کمشچه کیلومتر 

جاده اردستان مزرعه جهان آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000نوید رستمیانبانک کشاورزی

15اصفهاناصفهانبافندگی پارچه1554
- خیابان اول- منطقه صنعتی جرقویه سفلی- اصفهان

پالک سوم سمت چپ
وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000نوید نقشپست بانک

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1555
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی170170نیلوفر عرب زادهصندوق کارآفرینی امیدنبش کوچه رمضان-خ سرآسیاب-روستای ازان1

اصفهانقالی بافی1556
شاهین 

شهرومیمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800هاجر انصاریپوربانک توسعه تعاونجهاد آباد خ ولیعصر ساختمان بسیج4

سازمان بهزیستی کشور750750هاجر شاه نظریپست بانکالرگان خ اصلی محله باغ مقابل کافی نت سروش1فالورجاناصفهانمهد کودک بهزیستی1557

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400هاجر صفریپست بانکداران روستای قوهک4فریدناصفهانتولید فرش دست بافت1558

1559
توسعه دفتر ای سی تی روستای 

وادقان
پست بانکروستای وادقان مصلی1کاشاناصفهان

هاجر محمدی 

وادقانی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



وزارت جهاد کشاورزی400400هادی کاردانبانک توسعه تعاون جاده یزد25کیلومتر - نایین 1ناییناصفهانکشت روناس1560

وزارت جهاد کشاورزی450450هادی مری زادهبانک توسعه تعاونسمیرم پادنای علیا روستای نقل1سمیرماصفهان( راس30)گوساله پرواری 1561

1562
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران200200هاشم طاهریصندوق کارآفرینی امید(عشایر  )سمیرم منطقه وردشت روستای دیزیجان 1سمیرماصفهان

پست بانک290فالورجان مهرنجان ک جهانگیرخان قشقایی پ 2فالورجاناصفهاندامداری1563
هاشم عشوری 

مهرنجانی
وزارت جهاد کشاورزی900900

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه شهر اژیه2اصفهاناصفهانبره دورگ پرواری1564
هانی نظام زاده 

اژیه
وزارت جهاد کشاورزی600600

450450هما ولد خانیپست بانکسمیرم منطقه پادنا روستای ولد خانی1سمیرماصفهاناقامتگاه بوم گردی1565
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200هوشنگ معالجپست بانکروستای اوره- نطنز 2نطنزاصفهانکاشت گل محمدی1566

1567
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
بانک توسعه تعاونسمیرم ، جاده سمیرم ونک ، مزرعه چشمه علی1سمیرماصفهان

وارث محمدی 

خداوردی لو
سازمان امور عشایر ایران200200

1گلپایگاناصفهانتاسیس پست بانک باجه روستایی1568
شهرستان گلپایگان،نیوان نار، کوچه امام حسین، پالک 

30
500500وحید اعظمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1569

 راسی ٥٠پرورش گوسفند داشتی 

طرح بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی500500وحید افشاریصندوق کارآفرینی امیدروستای مهراباد- منطقه وردشت - سمیرم 1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی200200وحید فاتحیپست بانکامامزاده حسن-جاده فرودگاه -اصفهان1اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل1570

صندوق کارآفرینی امید5بهار-شهرک شهید مصطفی خمینی-روستای یزدل1آران وبیدگلاصفهانتوسعه خیاطی مردانه1571
وحید فالحتی 

یزدلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400



1572
 کلنی زنبورعسل 100تولید عسل از 

مدرن
وزارت جهاد کشاورزی380380وحید قرقانیبانک کشاورزیروستای کوهرنگ.سمیرم1سمیرماصفهان

1573

مجتمع پرورش زنبور عسل ،تولید 

فرآوری و بسته بندی کلیه 

- فرآوردهای زنبور عسل شامل زهر 

عسل -گرده گل - بره موم -ژل رویال

ملکه زنبور عسل و -موم -دارویی 

زنبورپاکتی

اصفهان
شاهین 

شهرومیمه
9

جاده علویجه روستای جهاد آباد 9شاهین شهر کیلومتر 

روبروی اردوگاه قدس مجتمع پرورش زنبور عسل دنا
وزارت جهاد کشاورزی60006000وحید ناظمیبانک کشاورزی

1574
 راسی گوسفند 150بهره برداری 

پرواری دامداری روستایی
وزارت جهاد کشاورزی480480وحیدی جاویدیپست بانکسمیرم روستای رود آباد1سمیرماصفهان

صندوق کارآفرینی امیداصفهان اسفنداران کوچه سنگی1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هر روستا یک محصول1575
ولی اله افراز 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید150150

وزارت جهاد کشاورزی440440ولی اله درخشانبانک توسعه تعاونکلوت محمدیه- دهستان بافران - نایین 1ناییناصفهانپرواربندی گوسفند1576

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای قلعه باال1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی1577
ولی اله دهقانی 

قمشانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی500500ولی اله شمسیصندوق کارآفرینی امیدروستای سوالر1شهرضااصفهانپرورش گوسفند داشتی1578

500500ولی اله صمدیپست بانکاصفهان مبارکه زیباشهر روستای فخراباد خ اصلی1مبارکهاصفهانتوسعه دفتر آی سی تی1579
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



1580
اقامتگاه بومگردی و مجموعه تفریحی 

و گردشگری
1ناییناصفهان

- جنب روستای فوداز -  جاده نایین اصفهان 20کیلومتر 

روستای حسین آباد بنی فاطمی
بانک توسعه تعاون

ویدا بنی فاطمی 

نایینی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2خور و بیابانکاصفهاندفتر خدمات بانکی روستایی1581
شهرستان خوروبیابانک روستای چاهملک خ امام پالک 

106
10001000یاسر توکلپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی350350یاسر عسگریپست بانکییالق1اصفهاناصفهانپرورش زنبور عسل1582

1583
تکمیل تجهیز )بهسازی جایگاه دام

(ساختمان دامداری
بانک کشاورزیگروه کشاورزی باهنرفمی2نطنزاصفهان

یحییی نعیمی 

خالدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی640640یداهلل برونیبانک کشاورزیروستای درک آباد- بخش چنارود- چادگان- اصفهان1چادگاناصفهان(موسیر)کشت گیاهان دارویی1584

وزارت جهاد کشاورزی400400یداله طارقلیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان خوانسار روستای ارجنک خیابان آزادی1خوانساراصفهان هکتار1کاشت زعفران در1585

1586
بهره برداری یک واحد گوسفند 

 راس60پرواری به ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی450450یداله قرمزیپست بانکسمیرم وردشت روستای نرمه1سمیرماصفهان

1587
تولید شیرآالت و لوازم آبیاری و 

تولید قطعات
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900یداله مرجانیپست بانکگلپایگان روستای زرنجان خ اصلی بن بست بی نشان1گلپایگاناصفهان

1000010000یداله نادریصندوق کارآفرینی امیدخ جرقویه سفلی روستای قارنه مزرعه اقای نادری10اصفهاناصفهانمجتمع گردشگری فرهنگی ورزشی1588
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی940940یزدان پناه بیغمیبانک کشاورزیروستای کاغذی دشت صادق اباد2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل محمدی1589

بانک کشاورزیابوزیداباد دشت شهید مدرس3آران وبیدگلاصفهانکشت گل حمدی1590
یزدان پناه عباس 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی900900



وزارت جهاد کشاورزی500500یعقوب ارزانیصندوق کارآفرینی امیدروستای کهرویه خیابان بسیج کوچه اول1شهرضااصفهانپرورش گاو شیری1591

1592
 راس دام سبک یک دوره شش 100

ماهه
پست بانکقبر کیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

یعقوب رضای 

رحیمی
سازمان امور عشایر ایران100100

1593
تولید انواع کابینت ام دی اف و درب 

وپنجره چوبی
1مبارکهاصفهان

مبارکه زیباشهرروستای باغملک خیابان شهیدمطهری 

10شرغی پالک
صندوق کارآفرینی امید

یعقوب فرزندی 

طالخونچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

سایر500500ابراهیم ثروتیصندوق کارآفرینی امید3خوانسار روستای تیدجان شهرک یاسر 1خوانساراصفهانخرید تراکتور1594

سایر350300ابراهیم حبیبیبانک کشاورزی2وحدت اباد خیابان امیر کبیر کوچه نشاط - فریدونشهر1فریدونشهراصفهانگاو شیری1595

سایر2500ابراهیم زیرکبانک کشاورزیخوانسار روستای خم پیچ جاده صفادشت2خوانساراصفهانگوسفندداری1596

بانک کشاورزیشهرستان اردستان روستای تل آباد1اردستاناصفهانکاشت گل محمدی1597
ابراهیم شفیعی 

اردستانی
سایر450450

پست بانکروستای دولت آباد مسجد جامع1تیران وکروناصفهاندامداری1598
ابراهیم عباسی 

آبگرمی
سایر250250

سایر300300ابراهیم کشوریپست بانکاصفهان فریدونشهر روستای قلعه سرخ1فریدونشهراصفهانمکانیک ادوات کشاورزی1599

سایر250250ابراهیم الچینانیبانک کشاورزیروستای کرد سفلی1تیران وکروناصفهاندامداری1600

پست بانک5باغبهادران روستای چم نور خ بوستان ک احد1لنجاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1601
ابراهیم محمدی 

چمگاوی
سایر500500

سایر250250ابوالفتح طاهریبانک کشاورزیشهرستان سمیرم بخش پادنا شهر کمه1سمیرماصفهاندامداری1602

سایر400400ابوالفضل باقرپورپست بانک2اصفهان شهرضا روستای هونجان شهدای 1شهرضااصفهاندامداری1603

1آران وبیدگلاصفهانجوشکاری ساخت ادوات کشاورزی1604
بلوار مرحوم غالمعلی - روستای کاغذی- ابوزیدآباد

روبه روی دهیاری- غفوری
سایر300300ابوالفضل غفوریپست بانک

سایر400400ابوالفضل محسنیبانک کشاورزیصحرا گارتیران--شهر اژیه-بخش جلگه-اصفهان1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی1605

اصفهانخرید تراکتور1606
بو یین و 

میاندشت
سایر500500ابوالفضل مومنیبانک کشاورزیافوس- بویین میاندشت 1



پست بانکتیران روستای دولت آباد خ شهید عباسی1تیران وکروناصفهانکشت موسیر1607
احسان ابراهیمی 

دره بیدی
سایر250250

سایر250250احمد تقوی منشبانک کشاورزیروستای الزگ-شهرستان کاشان2کاشاناصفهانگالبگیری1608

بانک کشاورزیروستای الور1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1609
احمد تیموری 

عسگرانی
سایر250250

پست بانکدهاقان روستای پوده1دهاقاناصفهاندامداری1610
احمد حقیقی 

پوده
سایر250250

سایر300300احمد خدارحمیبانک کشاورزیروستای چغا1فریدونشهراصفهاندامداری1611

سایر250250احمد رحیمیپست بانکروستای ورپشت خ نمازی منزل احمد رحیمی1تیران وکروناصفهاندامداری1612

بانک کشاورزیروستای کلوسه1فریدونشهراصفهاندامداری1613
احمد رضا 

افراسیابی
سایر500500

1614
تحت نظارت کمیته )پرورش گوسفند 

(امداد
سایر250250احمد علی نوبختپست بانکروستای غرقن جنب شرکت تعاونی1گلپایگاناصفهان

سایر250250احمد نوروزیان فربانک توسعه تعاونمنطقه عشایری هرندی-آستانه -دهاقان 1دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1615

1تیران وکروناصفهانگوسفند اری1616
تیران و کرون روستای حسن آباد آبریزه کوچه حسینیه 

نبش کوچه خرم
بانک کشاورزی

احمد یزدانی 

حسن آبادی
سایر250250

1617
پرورش گاو شیری به ظرفیت 

راس مولد15
سایر250250احمدرضا کشاورزپست بانکدهاقان روستای جمبزه1دهاقاناصفهان

1تیران وکروناصفهاندام داری1618
تیران و کرون جاده سد زاینده رود روستای گالب 

9خیابان شهید بهشتی پالک
سایر250250احمدرضا نوروزیبانک کشاورزی

سایر500500ارسالن صهبافردبانک توسعه تعاونسمیرم ، روستای بردکان ، کمپ گردشگری1سمیرماصفهانکمپ ترک اعتیاد1619

اصفهاندامداری1620
شاهین 

شهرومیمه
سایر500500اسداله حبیبیبانک کشاورزیجاده اصفهان تهران مورچه خورت مزرعه چوپان1

پست بانکروستای دره بید جنب مخابرات1تیران وکروناصفهاندامداری1621
اسداله عزیزی 

دره بیدی
سایر250250



سایر150150اسماعیل اصالنیصندوق کارآفرینی امیدروستای چغیورت1فریدونشهراصفهانتهیه وتوزیع لبنیات1622

اصفهانپرورش گوسفند1623
بو یین و 

میاندشت
سایر250250اسماعیل صفاییپست بانکروستای دره سوخته- بویین میاندشت 1

پست بانکروستای دره بید خ شهید شکر اله زمانی ک مخابرات1تیران وکروناصفهاندامداری1624

اسماعیل 

محسنی دره 

بیدی

سایر250250

سایر250250اسماعیل نوروزیبانک کشاورزیروستای دولت آباد1تیران وکروناصفهاندامداری1625

1626
تولید سبزی خشک و میوه خشک و 

آبلیمو و آبغوره گیری
پست بانکتیران و کرون روستای قهریز جان خ شهدا بن بست غدیر1تیران وکروناصفهان

اشرف شجاعی 

قهریزجانی
سایر300300

اصفهاندامداری1627
شاهین 

شهرومیمه
2

کوچه قلعه - کوی چهارم- روستای حسن رباط- میمه

حاجی ها
سایر300300اصغر ابراهیمیبانک کشاورزی

سایر250250اصغر رستمیبانک کشاورزیمنطقه مهردشت روستای اشن محله قلعه باال1نجف آباداصفهانتولید و پرورش زنبور عسل1628

1629
خرید تجهیزات قالب بندی و بتن 

ریزی ساختمان
سایر200200اصغر سپیانیپست بانکروستای سیبک-فریدونشهر1فریدونشهراصفهان

3دهاقاناصفهانساخت ادوات کشاورزی1630
 5دهاقان روستای قهه خ شهید جمشیدی نبش فرعی 

153پ 
صندوق کارآفرینی امید

اصغر سید 

حسینی
سایر500500

اصفهانادوات زراعی1631
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیافوس- بویین میاندشت 1

اصغر شریفی 

افوسی
سایر500500

سایر250250اصغر محسنیپست بانکروستای دره بید1تیران وکروناصفهاندامداری1632

1نجف آباداصفهانگوسفند داری1633
نجف آباد روستای حاجی آباد خ آزادگان غربی خ شهید 

20رجایی پ
بانک کشاورزی

اصغر مختاری 

چهاربری
سایر300300

1شهرضااصفهانتولیدی مانتو1634
 (ع)اصفهان شهرضا روستای منظریهخیابان امام حسین

داخل میدان
سایر350350اصلی نرهءپست بانک

سایر250250اطهر رضاییپست بانکروستای دولت آباد محله پایین1تیران وکروناصفهاندامداری1635



بانک کشاورزیروستای الور1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1636
اعظم توبه یانی 

چقادری
سایر250250

سایر280280اعظم مهدویبانک توسعه تعاون121روستای ورپشت خ باهنر پ 2تیران وکروناصفهانکشت زعفران1637

سایر250250افشین عامریبانک توسعه تعاونروستای بغم1اردستاناصفهانگوسفند داری1638

1639- اصفهانگوسفند-دامداری
بو یین و 

میاندشت
سایر200200اقدس عسگریبانک کشاورزیبویین میاندشت روستا نوغان سفلی1

سایر500500اکبر ایزدیپست بانکاصفهان شهرضا شهرک طالقانی نبش خیابان عمار یاسر1شهرضااصفهاندامداری1640

سایر10001000اکبر بصایریبانک کشاورزیخوانسار روستای خم پیچ منزل شخصی3خوانساراصفهانگوساله پرواری1641

پست بانکروستای قاسم آباد1تیران وکروناصفهاندامداری1642
اکبر ترکی قاسم 

آبادی
سایر250250

اصفهانکشت گندم1643
شاهین 

شهرومیمه
1

اصفهان میمه ونداده خیابان عطار منزل شخصی اکبر 

ثابتی
سایر300300اکبر ثابتیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونتیران روستای مهدی آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1644
اکبر جهان بخش 

مهدی آبادی
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدروستای دهسور سفلی- فریدونشهر1فریدونشهراصفهاندامداری1645
اکبر رحیمی 

دهسوری
سایر250250

اصفهانگوسفنداری1646
بو یین و 

میاندشت
سایر250250اکبر عسگریبانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستای تخماخلو1

سایر200200اکبر لطفیپست بانکباغبهادران روستای چم یوسفعلی1لنجاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1647

1نجف آباداصفهانزنبورداری1648
اصفهان نجف آباد منطقه مهردشت دهستان اشن کوچه 

34جوشکاری پالک 
سایر300300اکبر محبی اشنیبانک کشاورزی

1649
گلخانه سبزی و صیفی مساحت 

 مترمربع3024
6تیران وکروناصفهان

تیران و کرون روستای مبارکه کوچه شهید - اصفهان 

3همت پالک 
سایر16001600اکبر محمدیبانک کشاورزی

سایر250250اکرم پورپیرعلیبانک توسعه تعاونروستای آبپونه خ امام علی1تیران وکروناصفهانکشت موسیر1650

صندوق کارآفرینی امیدروستای دولت آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1651
اکرم کریمی 

چادگانی
سایر250250



1شهرضااصفهانآرایشگری1652
اصفهان شهرضا روستای منظریه محله خسروآباد خیابان 

675اصلی روبروی کوچه وحدت پالک 
سایر200200اکرم محمودیپست بانک

پست بانکچرمهین خ شهید رفیعی محله مبارک اباد1لنجاناصفهانتولید کننده پوشاک1653
الهام رفیعی 

چرمهینی
سایر200200

بانک توسعه تعاونشهرستان اردستان روستای بیدشک1اردستاناصفهانگوسفند داری1654
امراله ابولی 

ماربینی
سایر250250

سایر250250امید حبیبیبانک توسعه تعاونروسنای ماست بندی1اردستاناصفهانتوسعه دامداری1655

1کاشاناصفهانباشگاه ورزشی1656
کاشان روستای ویدوج بوستان شهدا باشگاه فرهنگی 

ورزشی امید جوانان
سایر500500امید صادقیپست بانک

بانک توسعه تعاوناصفهان فریدونشهر شهر برف انبار محله خمسلو1فریدونشهراصفهانپرورش گوسفند1657
امید علی 

دهقانی اقا گلی
سایر360360

بانک کشاورزیروستای همت آباد1نجف آباداصفهانگوسفندداری1658
امید منوچهری 

نجف ابادی
سایر250250

سایر300300امیر زین الدینیبانک توسعه تعاونخوانسار روستای خم پیچ خ مسجد جامع کوچه صدرا2خوانساراصفهانگوسفند داری1659

صندوق کارآفرینی امیدروستای کریم آباد1اردستاناصفهاندامداری1660
امیر عابدینی 

اکار زواره
سایر400400

1سمیرماصفهاندامداری پرورش گاو1661
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش دنا کوه روستای 

گنجگان
سایر500500امیر قلی آقاییبانک کشاورزی

سایر250250امیر محمدخانیبانک کشاورزیفریدن روستا گنجه1فریدناصفهانگوسفنداری1662

اصفهاندامپروری1663
شاهین 

شهرومیمه
بانک کشاورزیمیمه خ حافط ک ششم4

امیرحسین 

خردمند
سایر500500

سایر500500ایمان کیخائیپست بانکدهاقان روستای علی آباد جمبزه1دهاقاناصفهاندامداری1664

سایر500500ایوب اسماعیلیپست بانکنطنز بادرود فمی بلوار امام حسین1نطنزاصفهانتوسعه دفتر خدمات ارتباطی1665

بانک کشاورزیروستای بیده- پادنای علیا- شهرسان سمیرم1سمیرماصفهانزنبورداری1666
ایوب میرزایی 

بیده
سایر250250

اصفهانگوسفند-دامداری 1667
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت روستا دره حوض1

ایوب میرزایی 

قلعه اخالصی
سایر250250

سایر300300آرزو ابراهیمیپست بانکچادگان روستای آبادچی1چادگاناصفهانتولیدپوشاک زنانه1668



سایر250250آرزو عباسیصندوق کارآفرینی امیدروستای دولت آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1669

سایر500500آرش اصالنیبانک توسعه تعاونروستای چغیورت-اصفهان فریدونشهر1فریدونشهراصفهانباشگاه1670

سایر250250آیت اله باقریبانک کشاورزیسمیرم حنا روستای قلعه اسالم آباد1سمیرماصفهاندامداری1671

سایر250250بابک شهبازیبانک کشاورزیفریدن روستا قلعه ملک1فریدناصفهانگوسفنداری1672

اصفهانگاوداری1673
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونروستای احمدآباد- بویین میاندشت 1

بایرامعلی 

ابراهیمی
سایر240240

اصفهانپرورش گوسفند1674
بو یین و 

میاندشت
سایر250250بتول اسدیبانک توسعه تعاونروستای ده رجب- بویین میاندشت 1

سایر200200بتول درباالییبانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای دهسور1فریدونشهراصفهانگاو شیری1675

صندوق کارآفرینی امیدمنطقه عشایری هرندی-آستانه -دهاقان 1دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1676
بختیار نوروزی 

ایبلو
سایر250250

اصفهاندامداری سبک1677
شاهین 

شهرومیمه
سایر250250براتعلی باباییبانک کشاورزیروستای حسن رباط- میمه2

بانک کشاورزیمنطقه مهردشت روستای اشن محله نمازگاه1نجف آباداصفهانتولید و پرورش زنبور عسل1678
بشیر داودی 

اشنی
سایر250250

پست بانکیراآن شمالی زیار1اصفهاناصفهانسمپاش و ادوات کشاورزی1679
بمانعلی ابراهیمی 

زیاری
سایر500500

1680
خدمات مدرن سازی ماشین آالت 

کشاورزی
اصفهان

بو یین و 

میاندشت
سایر300300بهروز بهرامیپست بانکبویین میاندشت روستای میرآباد1

سایر300300بهمن خدارحمیبانک کشاورزیچقا1فریدونشهراصفهاندامداری1681

بانک کشاورزیسمیرم وردشت روستای کزن1سمیرماصفهان(پرورش گوسفند داشتی )دامداری 1682
بهنام طاهری 

جانبازلو
سایر500500

سایر250250پریسا یزدانیپست بانکروستای جعفر آباد1تیران وکروناصفهانکشت موسیر1683

سایر250250پیام نوروزیصندوق کارآفرینی امیددهاقان منطقه هرندی1دهاقاناصفهاندامداری1684

اصفهانگوسفند داری1685
شاهین 

شهرومیمه
سایر400400تقی عربستانیبانک کشاورزیروستای لوشاپ- میمه2

بانک کشاورزیفریدن سفتجان1فریدناصفهانگاوداری1686
تقی محمدی 

سفتجانی
سایر250250



بانک کشاورزیوردشت روستای اسالم آباد آغداش1سمیرماصفهانگوسفند داری1687
جعفر ایمانی 

ایمانلو
سایر250250

سایر500500جعفر بهرامیپست بانکروستای خویگان1فریدونشهراصفهانلبنیات1688

2سمیرماصفهانگاو داری1689
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش دنا کوه روستای 

گنجگان
سایر500500جعفر قلی آقاییبانک کشاورزی

بانک کشاورزی20ک - جاده پاکوه - نایین 3ناییناصفهانپرواربندی1690
جالل محمدی 

محمدی
سایر10001000

سایر200200جمال بهارلوییصندوق کارآفرینی امیدروستای خویگان1فریدونشهراصفهانگوسفند- دامداری1691

پست بانکاصفهان شهرضا روستای کهرویه خیابان امام زاده1شهرضااصفهاندامداری1692
جمشید نفری 

ولندانی
سایر250250

سایر300300جمعه گشولبانک کشاورزیروستای بیجگرد-شهرستان فریدونشهر-استان اصفهان 5فریدونشهراصفهانپرورش گاو شیری1693

سایر250250جهانشاه رستمیپست بانکروستای دورک2فریدونشهراصفهانزنبور عسل1694

بانک کشاورزیاصفهان سمیرم وردشت روستای اسالم اباد اغداش2سمیرماصفهانپرورش دام سبک1695
جهانشیر ایمانی 

زاده ایمانلو
سایر400400

سایر500500جواد اسدیپست بانکروستای دره بید-فریدن 10فریدناصفهانپرورش قارچ1696

سایر500500جواد اکبریبانک کشاورزیاصفهان شهرضا خیابان مهران گاز1شهرضااصفهانگاوداری1697

پست بانکروستای نیسیان1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری1698
جواد اکبری 

نیسیانی
سایر250250

سایر250250جواد بهرامیصندوق کارآفرینی امیدروستای موغار1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری1699

پست بانکروستای نیسیان1اردستاناصفهاندامداری1700
جواد شهریاری 

نیسیانی
سایر250250

اصفهانگوسفنداری1701
بو یین و 

میاندشت
سایر250250جواد محسنیبانک توسعه تعاونبویین میاندشت روتای ازناوله1

بانک توسعه تعاوندهاقان روستای دزج1دهاقاناصفهاندامداری1702
چراغعلی 

پناهپوری
سایر250250

1گلپایگاناصفهاندامپروری1703
 (ع)اصفهان گلپایگان روستای سعید اباد خیابان امام رضا

خیابان فردوسی
سایر250250چراغعلی عسگریبانک توسعه تعاون

سایر400400حامد اصالنیبانک کشاورزیفریدونشهر1فریدونشهراصفهانتولید عسل-پرورش زنبور عسل1704



سایر250250حامد آزادفربانک توسعه تعاوناصفهان- جاده نایین 22کیلومتر 1ناییناصفهانتعمییر ماشین آالت کشاورزی1705

1706
تولید و بسته بندی زعفران و گیاهان 

 هکتار5دارویی در سطح 
4فریدناصفهان

اصفهان شهرستان فریدن روستای اسکندری خ شهید 

رحیمی
بانک کشاورزی

حامد رستمی 

بلمیری
سایر20002000

اصفهانمکانیزاسیون کشاورزی1707
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت1

حبیب اله 

ابراهیمی
سایر500500

بانک کشاورزیروستای الور1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1708
حبیبه تیموری 

عسگرانی
سایر250250

پست بانکروستای خمیران1تیران وکروناصفهاندامداری1709

حجت اهلل 

جهانبخش 

مهدی آبادی

سایر500500

1710
خرید تجهیزات وادوات بخش 

کشاورزی
پست بانکاصفهان شهرستان چادگان روستای درک آباد1چادگاناصفهان

حجت اله 

بوذرجمهری
سایر500500

سایر300300حجت اله پایمردبانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای راچه1فریدونشهراصفهانگاو شیری1711

پست بانکدهاقان1دهاقاناصفهانبلوک زنی1712
حجت اله داراب 

پور
سایر250250

اصفهانگاوداری1713
بو یین و 

میاندشت
سایر250250حجت اله مهدیانبانک توسعه تعاونروستای قایم اباد- بویین میاندشت 1

سایر250250حجت عبدالهیبانک کشاورزیروستای گلدره2نجف آباداصفهانپرورش دام سنگین1714

بانک کشاورزیفریدن روستا خویگان1فریدناصفهانگاوداری1715
حجت نجف پور 

خویگانی
سایر250250

پست بانکروستای دولت آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1716
حسن ابراهیمی 

دره بیدی
سایر250250

سایر300300حسن رضایی نژادپست بانکاصفهان شهرضا روستای امین آباد کوی شهید طناز1شهرضااصفهاندامداری1717

سایر150150حسن زارعیصندوق کارآفرینی امیدروستای امیران1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری1718

پست بانکروستای دوتو2تیران وکروناصفهانگوسفند داری1719
حسن زمانی 

دوتویی
سایر500500

بانک توسعه تعاونتیران روستای دولت2تیران وکروناصفهانکشت موسیر1720
حسن سلیمی 

افجونی
سایر250250



سایر380380حسن عزیزیبانک توسعه تعاوناصفهان تیران روستای دوتو1تیران وکروناصفهانگوسفندداری1721

1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1722
 بن بست 3روستای کرد سفلی بلوار با هنر امام خمینی 

فردوسی
بانک توسعه تعاون

حسن محبی 

کردسفلی
سایر200200

بانک توسعه تعاونخیابان شهیدمطلبی-بلوارشهیدنجفی تبار-محمداباد1آران وبیدگلاصفهانخرده فروشی رنگ1723
حسن مطلب 

محمدآبادی
سایر200200

بانک کشاورزیتیران و کرون روستای خیر آباد1تیران وکروناصفهاندامداری1724
حسن مظاهری 

خیرآبادی
سایر250250

اصفهانکاشت گل محمدی1725
شاهین 

شهرومیمه
سایر240240حسین اسالمیبانک کشاورزیاراضی روستا- روستای ازان- میمه2

اصفهانگوسفنداری1726
بو یین و 

میاندشت
سایر500500حسین بهرامیبانک توسعه تعاونروستای قلعه اخالص1

سایر500500حسین پاکزادصندوق کارآفرینی امیدسمیرم منطقه وردشت عشایرسیار گرم آباد شکر لو1سمیرماصفهانگوسفند داری1727

بانک توسعه تعاونروستای چغیورت1فریدونشهراصفهانپرورش و نگهداری زنبور عسل1728
حسین جاویدی 

السعدی
سایر10001000

سایر250250حسین حبیبیصندوق کارآفرینی امیددهاقان منطقه کوشک سنگر1دهاقاناصفهاندامداری1729

صندوق کارآفرینی امیدروستای علوی ک شهید تقی زاده1کاشاناصفهانگالبگیری صنعتی و سنتی1730
حسین حمامی 

علوی
سایر500500

سایر300300حسین رضاییبانک توسعه تعاونروستای دوتو1تیران وکروناصفهانکشت موسیر1731

اصفهانگاوداری1732
بو یین و 

میاندشت
سایر300300حسین صادقیبانک توسعه تعاونقایم آباد- بویین میاندشت 1

سایر400400حسین طالبیپست بانکشهرستان تیران و کرون روستای دره بید محله باال1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1733

سایر250250حسین کسوجیپست بانکروستای سریجهین1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری1734

سایر500500حسین معروفیبانک توسعه تعاونروستای معروف آباد- چادگان 1چادگاناصفهانپرورش دام سنگین1735

1سمیرماصفهاندامداری پرورش گاو1736
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش پاد نا علیا 

روستای دشتبال
سایر250250حسینعلی مرادیبانک کشاورزی

پست بانکروستای چم یوسفعی4لنجاناصفهانکشت زعفران1737

حسینعلی 

نوروزی چم 

یوسفعلی

سایر500500



بانک توسعه تعاوندهاقان1دهاقاناصفهانپروش گوسفند1738
حشمت اهلل 

غزالی قشقایی
سایر250250

1739
فروشتدگان الستیک وپنچرگیری و 

تعویض روغن
پست بانککچوییه خ شهید سادات جنب جاده اصفهان شهرکرد1لنجاناصفهان

حمزه علی 

میرزاپور
سایر500500

سایر250250حمید خلیلیبانک توسعه تعاوندهاقان روستای محمود آباد1دهاقاناصفهاندامداری1740

سایر250250حمید رمضانیبانک توسعه تعاوندهاقان روستای علی آباد جمبزه1دهاقاناصفهاندامداری1741

سایر250250حمید صالحیبانک کشاورزیروستای دولت اباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران وموسیر1742

سایر200200حمید عطاییبانک کشاورزیفریدونشهر1فریدونشهراصفهاندام پروری1743

سایر250250حمید علیدادیپست بانکاصفهان فریدونشهر روستای سیبک1فریدونشهراصفهانتولید تیرچه و بلوک وقالب بندی1744

بانک توسعه تعاونتیران دشت سفلی1تیران وکروناصفهانزنبورداری1745
حمید قاری 

تهرانی
سایر250250

پست بانکاصفهان شهرضا کمربندی مزرعه اهلل آباد1شهرضااصفهاندامداری1746
حمید قبادپور 

قورد
سایر450450

1شهرضااصفهاندامداری1747
اصفهان شهرضا روستای مقصود بیگ خیابان سیدالشهدا 

1 پالک 11بهمن فرعی 22کوچه 
سایر350350حمیدرضا بلکامهپست بانک

بانک کشاورزیچالچرانه1فریدونشهراصفهانپرورش و نگهداری زنبور عسل1748
حیات اله هلیلی 

موگویی
سایر100100

سایر500500حیدر علی رضاییپست بانکخمینی شهر قلعه امیر خیابان باهنر بن بست خورشید1خمینی شهراصفهانبافندگی1749

1750
تحت نظارت کمیته )پرورشگاوشیری 

(امداد
پست بانک- امام رضا6خیابان - روستای سعید آباد 1گلپایگاناصفهان

خانم بی بی 

عابدینی
سایر250250

سایر250250خانم ظال روشنبانک کشاورزیروستای مکدین- فریدونشهر1فریدونشهراصفهانگاو شیری- دامداری 1751

بانک توسعه تعاونروستای محمدیه ک وحدت1تیران وکروناصفهانکشت موسیر1752
خاور دهقانی 

محمدی
سایر400400



سایر200200خاور عاشوریبانک کشاورزیسمیرم وردشت روستای عشایری شهسوار1سمیرماصفهانگوسفند داری1753

صندوق کارآفرینی امیدروستای کریم آباد1اردستاناصفهانتوسعه دامداری1754
خداداد زارعی 

جعفرآبادی
سایر350350

پست بانکروستای سوران ک شهید جعفر جعفری جنب دبستان2تیران وکروناصفهانکشت موسیر1755
خدیجه 

اسماعیلی سورانی
سایر300300

سایر200200خدیجه اعرابیپست بانکباغبهادران روستای چم علیشاه1لنجاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1756

بانک کشاورزیسمیرم روستای گرموک1سمیرماصفهاندامداری1757
خدیجه تیموری 

خیراتلو
سایر250250

1گلپایگاناصفهاندامداری1758
اصفهان گلپایگان روستای حاجیله جنب مسجد جامع 

روستا
سایر250250خسرو جدیدیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250داریوش حسنیبانک کشاورزیروستای سرباز- پادنای علیا- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهانپرورش گاو شیری1759

بانک توسعه تعاونروستای نیسیان1اردستاناصفهانتراکتور1760
داود اسماعیل 

نیسیانی
سایر250250

اصفهانگوسفنداری1761
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونروستای دره حوض2

داود اصغری 

ازناوله
سایر500500

بانک کشاورزیروستای نیسیان1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری1762
داود اکبری 

نیسیانی
سایر250250

پست بانکروستای دوتو خ صاحب الزمان1تیران وکروناصفهاندامداری1763
داود رحیمی 

دوتویی
سایر250250

سایر400400داوود صادقیبانک توسعه تعاونتیران و کرون روستای دره بید محله قلعه1تیران وکروناصفهانپرورش زنبور عسل1764

سایر250250درویشعلی پناهیپست بانکتیران روستای گنهران1تیران وکروناصفهاندامداری1765

سایر500500ربابه اسماعیلیصندوق کارآفرینی امیدروستای کرد علیا2تیران وکروناصفهان(اقامتگاه)بوم گردی1766

اصفهانگوسفنداری1767
بو یین و 

میاندشت
سایر250250رجب نوبهاریبانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستای قلعه اخالص1

سایر200200رحمن ساالرپورصندوق کارآفرینی امیدروستای سکان1فریدونشهراصفهانگوسفند داری1768

سایر500500رحیم هاشمیصندوق کارآفرینی امیددهاقان روستای محمود آباد1دهاقاناصفهانطباخی1769



1نجف آباداصفهانگوسفند داری1770
اصفهان نجف اباد بخش مهردشت روستای گلدره کوچه 

بهداری
سایر250250رسول طاهریبانک کشاورزی

سایر250250رسول محبیبانک کشاورزیروستای کرد سفلی1تیران وکروناصفهانپرورش گوسفند1771

پست بانکاردستان روستای دیزیلو1اردستاناصفهانتوسعه دامداری1772
رسول معصومی 

باقرآبادی
سایر250250

سایر100100رضا جعفریبانک کشاورزیابو زید اباد روستای ریجن محله باال/اران و بیدگل1آران وبیدگلاصفهانپرورش گوسفند داشتی1773

1774
سیستم بسته )پرورش گوسفند دشتی

( راسی25
بانک توسعه تعاونروستای سیف آباد-نایین1ناییناصفهان

رضا دهقانی 

کدنوییه
سایر150150

اصفهاندامداری1775
بو یین و 

میاندشت
سایر500500رضا شاوردیپست بانکبویین میاندشت1

سایر250250رضا قزل بیگلوبانک کشاورزیروستای بازارگاه- پادنای علیا- شهرسان سمیرم1سمیرماصفهانپرورش گاو شیری1776

سایر300300رضا کاویانی پورپست بانکاصفهان شهرضا1شهرضااصفهانزنبور داری1777

سایر300300رضا کرامتیبانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای بادجان1فریدونشهراصفهانگاو شیری1778

اصفهانگاوداری1779
شاهین 

شهرومیمه
سایر400400رضا محتاج خدابانک کشاورزیروستای خسرو آباد- میمه2

بانک توسعه تعاونروستای بند آستانه1اردستاناصفهاندامداری1780
رضا نایینی 

هومساری
سایر250250

1لنجاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1781
باغبهادران روستای چم یوسفعلی محله درباغ جنب 

شعبه نفت
پست بانک

رضا نوروزی چم 

یوسفعلی
سایر450450

پست بانکروستای دولت آباد1تیران وکروناصفهانکشت موسیر1782
رضوان نوروزی 

دره بیدی
سایر250250

سایر250250رضی باقرزادهبانک کشاورزیفریدن خویگان1فریدناصفهانگوسفنداری1783

اصفهانگوسفند داری1784
شاهین 

شهرومیمه
سایر300300رقیه چوپانیبانک کشاورزیمنزل قاسم چوپانی- خیابان مادر- الیبید- میمه2

1سمیرماصفهانخیاطی و تولیدی پوشاک1785
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش پاد نا علیا 

روستای بیده
سایر250200رها رحمانی زادهپست بانک

بانک توسعه تعاوندهاقان روستای قمیشلو ک امام1دهاقاناصفهاندامداری1786
روح اله احسانی 

قمشلو
سایر250250



سایر500500روح اله رضائیانصندوق کارآفرینی امیددهاقان منطقه گرم آباد1دهاقاناصفهانخرید تراکتور1787

سایر250250روح اله عباسیصندوق کارآفرینی امیدسنگالخ-حبیب آباد کمشچه روستای مر غ و دمبی2برخواراصفهانپرورش گوسفند1788

پست بانکروستای قلعه سرخ1فریدونشهراصفهانگاوداری1789
روز علی گشول 

ممزایی
سایر200200

سایر200200ریحانه قایدیبانک کشاورزیروستای دهسور1فریدونشهراصفهانگاو شیری- دامداری1790

اصفهانگاوداری1791
بو یین و 

میاندشت
سایر300300زهرا بهرامیبانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستای میرآباد1

سایر200200زهره افشاریبانک توسعه تعاونروستای جعفر آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1792

سایر250250زهره جهان بخشبانک کشاورزیمهدی آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1793

پست بانکروستای حسن آباد آبریزه1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1794
زهره شریفی 

افجانی
سایر500500

سایر250250زهره کرمیبانک کشاورزیروستای هومان1تیران وکروناصفهاندامداری1795

سایر500500زهره نادریصندوق کارآفرینی امیدشهرستان سمیرم وردشت روستای فتح آباد2سمیرماصفهانبوجاری و آسیاب1796

1نجف آباداصفهانتهیه و توزیع لبنیات1797
ابتدای - بعد از میدان شهدا- خیابان شریعتی - دهق 

جاده خوانسار طبقه همکف
سایر300300زینب دمابیپست بانک

سایر250250زینب سلطانیپست بانکدهاقان گلشن خ رضایی1دهاقاناصفهانخیاطی1798

سایر250250زینت موسویبانک کشاورزیروستای احمد آباد-شهر ستان کاشان1کاشاناصفهان(پرورش گوسفند)دامپروری1799

1برخواراصفهانکارگاه خیاطی1800
- روستای علی آباد مال علی - حبیب آباد - برخوار 

1030پالک - کوچه حافظ 
سایر150150سارا امینیپست بانک

1801
با نظارت کمیته )پرورش شترمرغ 

(امداد 
سایر200200ساره جمالیبانک کشاورزیکوچه شهید یداله جمالی- خ قدس - ورزنه 1گلپایگاناصفهان

سایر300300ساالر حبیبیبانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای اسالم اباد1فریدونشهراصفهانگاو شیری1802

بانک توسعه تعاوندهاقان روستای آستانه وردشت1دهاقاناصفهاندامداری1803
سبزعلی قرمزی 

نژاد
سایر250250

سایر200200سجاد احمدیپست بانکچادگان مندرجان1چادگاناصفهاننقاشی اتومبیل1804

پست بانکروستای الور1تیران وکروناصفهانزعفران و گیاه دارویی1805
سجاد حاجی 

میرزایی
سایر250250



1تیران وکروناصفهانگاوداری1806
 خرداد شرقی 15تیران و کرون روستای خرمنان خیابان 

کوچه بن بست حسین
سایر250250سجاد صادقیبانک توسعه تعاون

سایر350350سروگل گنجیبانک توسعه تعاونسمیرم بخش پادنا علیا روستای ولدخانی1سمیرماصفهانپرورش گوساله گوشتی1807

بانک توسعه تعاونروستای مهدی آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1808
سعادت 

جهانبخش
سایر430430

سایر300300سعید خدارحمیبانک کشاورزیخلیل اباد1فریدونشهراصفهانپرورش گاو شیری1809

2برخواراصفهانکارواش1810
هزار 50دولت اباد بلوار دانشگاه محسن اباد رو بروی انبار 

تن کارواش خلیج فارس
پست بانک

سعید زارعان 

آدرمنابادی
سایر303303

1811
کارگاه تولیدی دستکش کف چرم 

دوبل مهندسی
اصفهان

شاهین 

شهرومیمه
1

خیابتان –شهر میمه –شهرستان شاهین شهر و میمه 

شریعتی طبقه فوقانی مشاور امالک شریعتی
سایر500500سعید سراجیپست بانک

سایر250250سعید عباسیبانک توسعه تعاونروستای موغار1اردستاناصفهانخدمات تعمیر ادوات کشاورزی1812

اصفهاندامداری1813
شاهین 

شهرومیمه
پست بانکروستای کلهرود2

سعید قمبرزاده 

کلهرودی
سایر500500

پست بانکروستای چم پیری1لنجاناصفهانخرید بیل مکانیکی1814
سعید محمودیه 

چم پیری
سایر400400

سایر200200سعید ملیانیانپست بانکروستای سیبک1فریدونشهراصفهانمیوه فروشی1815

بانک کشاورزیمنطقه مهردشت روستای اشن شهرک اشن1نجف آباداصفهانپروش زنبور عسل1816
سعید ناظمی 

اشنی
سایر250250

سایر250250سکینه باقریبانک کشاورزیعسگران1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1817

سایر250250سکینه ترابی پودهپست بانکدهاقان روستای پوده خ شهید اسکندری1دهاقاناصفهاندامداری1818

سایر480480سکینه رحیمیبانک توسعه تعاونروستای دوتو2تیران وکروناصفهانکشت موسیر1819

پست بانکروستای هومان خ امام ک شهید ماندگار1تیران وکروناصفهانکشت گیاهان دارویی1820
سمانه کرمی 

هومانی
سایر250250

سایر250250سیامک عکاشهبانک توسعه تعاوندهاقان همگین ک علی جهان بخش1دهاقاناصفهاننانوایی1821

بانک توسعه تعاوناردستان روستای ومکان1اردستاناصفهانتوسعه دامداری1822
سیاوش احمدی 

ومکانی
سایر300300



پست بانکروستای کرد سفلی1تیران وکروناصفهاندامداری1823
سیاوش محبی 

کرد سفلی
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای حسن آباد اولیا _تیران و کرون  _اصفهان 3تیران وکروناصفهانگلخانه1824

سید احسان 

حسینی خیر 

آبادی

سایر27002700

2خمینی شهراصفهانصنایع چوب1825
خمینی شهر روستای تیرانچی چهارراه مسجد کوچه 

موسوی
پست بانک

سید احمد 

موسوی زاده 

تیرانچی

سایر500500

1سمیرماصفهاندامداری گاوداری1826
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش پاد نا علیا 

روستای کیفته شهید حسینی
پست بانک

سید اسحق 

موسوی کیفته
سایر250250

بانک کشاورزیچادگان روستای معرف آباد1چادگاناصفهانگوسفند-دامداری1827
سید اسماعیل 

موسوی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیددهاقان کوشک سنگر1دهاقاناصفهانگلخانه1828
سید جال 

قریشی عطاآبادی
سایر250250

پست بانکبزمه1فریدونشهراصفهانگوسفندداری-دامداری1829
سید جواد 

جعفری
سایر300300

اصفهاندامداری1830
شاهین 

شهرومیمه
بانک کشاورزیمیمه روتای سه خ اما زاده یوسف2

سید حسن 

راستین
سایر250250

بانک کشاورزیروستای بزمه1فریدونشهراصفهاندامداری1831
سید حسین 

محمدی
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای بادجان-فریدونشهر1فریدونشهراصفهانگاوداری1832
سید حمید 

امیرشاکرمی
سایر250250

بانک کشاورزیروستای کهنگان- پادنای علیا- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهانگاو داری1833
سید خداکرم 

موسوی
سایر250250

بانک کشاورزیروستای چقاء1فریدونشهراصفهاندامداری1834
سید ذبیح اله 

هاشمی
سایر200200

سایر250250سید رضا معنویبانک کشاورزیخوانسار روستای رحمت آباد1خوانساراصفهاندامداری1835

پست بانک1شهر باغشاد محله مدیسه نسیم1لنجاناصفهانپخت نان سنتی1836
سید روح اله 

قریشی مدیسه
سایر500500

سایر250250سید سجاد عربهابانک کشاورزی457نجف آباد بخش مهردشت روستای اشن محله باال پ 1نجف آباداصفهانپرورش زنبور عسل1837

صندوق کارآفرینی امیدخلیل اباد1فریدونشهراصفهانگاو شیری- دامداری1838
سید عبداله 

مطلبی
سایر300300



سایر300300سید علی موسویپست بانکاصفهان فریدونشهر روستای بادجان1فریدونشهراصفهانتلقیح مصنوعی:کسب 1839

بانک توسعه تعاونروستای کچومثقال1اردستاناصفهانگوسفند داری1840

سید کاظم 

رحمتی کچو 

مثقالی

سایر250250

پست بانکروستای اونج2اردستاناصفهانگوسفند داری1841
سید مجتبی 

هاشمی اونجی
سایر250250

بانک کشاورزیدهاقان روستای آستانه منطقه سیرک1دهاقاناصفهاندامداری1842

سید محمد 

سلیمانیان 

دهاقانی

سایر250250

پست بانکنیک اباد-جرقویه سفلی1اصفهاناصفهانپرورش زنبورعسل1843
سید مهرداد 

فاطمی
سایر300300

بانک کشاورزینجف آباد منطقه مهردشت روستای اشن1نجف آباداصفهانپرورش زنبور عسل1844
سیدرضا 

سیداکبری اشنی
سایر250250

بانک کشاورزیروستای بزمه-فریدونشهر1فریدونشهراصفهانگوسفند داری1845
سیدعباس باالیی 

بزمه
سایر200200

بانک کشاورزیشهرستان سمیرم پادنا سفلی روستای سادات آباد1سمیرماصفهاندامداری1846
سیدعزیز محمد 

موسوی
سایر250250

سایر200200سیدقادر جعفریبانک توسعه تعاونبزمه-روستای-فریدونشهر1فریدونشهراصفهاندامداری1847

اصفهاندامداری1848
شاهین 

شهرومیمه
بانک کشاورزیمیمه روتای سه خ اما زاده یوسف2

سیدمصطفی 

راستین
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای دولت آباد بن بست شهید محمدی1تیران وکروناصفهاندامداری1849

سیدمصطفی 

موسوی دره 

بیدی

سایر250250

1سمیرماصفهاندامداری پرورش گوسفند1850
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش پاد نا علیا 

روستای بیده
بانک کشاورزی

سیدمطلب 

موسوی
سایر250250

1سمیرماصفهاندامداری پرورش گاو1851
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش پاد نا علیا 

روستای ده بزرگ
پست بانک

سیدنعمت اله 

موسوی تل 

محمدی

سایر250250

بانک کشاورزیروستای سروشجان1فریدونشهراصفهاندامداری1852
سیده گل بهار 

صادقی
سایر200200

بانک کشاورزیروستای چغیورت-فریدونشهر1فریدونشهراصفهانگاوداری1853
سیدهادی 

صالحی
سایر200200

1شهرضااصفهاندامداری1854
اصفهان شهرضا روستای جرم افشارخیابان رسالت کوچه 

21شهیدمحمدرضا انصاریپور پالک
پست بانک

سیف اهلل 

انصاریپور
سایر300300



صندوق کارآفرینی امیدروستای محمدیه1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1855
سیما کریمی 

محمدی
سایر500500

1گلپایگاناصفهانگاو داری1856

دهستان - بخش مرکزی - گلپایگان - استان اصفهان 

خیابان امام رضا - روستا سعید آباد - کنار رودخانه 

طبقه همکف - 1008پالک  - 2کوچه 

سایر3000شاپور هزاروسیبانک کشاورزی

پست بانکروستای دهنو1فریدونشهراصفهانگاو شیری- دامداری1857
شکر خدا هلیلی 

موگویی
سایر175175

سایر250250شکراله بیاتیبانک توسعه تعاونخوانسار روستای خشکرود کوچه گلستان یک2خوانساراصفهانگوسفند داری1858

پست بانکدهاقان روستای کره مزرعه دولت آباد1دهاقاناصفهاندامداری1859
شکراله مقصودی 

دهاقانی
سایر250250

سایر500500شکراله نوروزیپست بانکروستای گالب خ اصلی1تیران وکروناصفهانکاشت زعفران1860

بانک کشاورزینجف آباد روستای نهضت آباد خ وحدت1نجف آباداصفهانگوسفند داری1861
شهاب حموله 

چهارلنگ
سایر250250

سایر2500شهربانو طارقلیبانک کشاورزیخوانسار روستای ارجنک1خوانساراصفهانگاوداری1862

اصفهانخرید تراکتور1863
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیروستای ازناوله- بویین میاندشت 1

شیر محمد 

مقصودی
سایر500500

بانک کشاورزیسمیرم پادنا سفلی روستای ماندگان1سمیرماصفهانپرورش دام سنگین1864
صحنعلی 

شهریاری
سایر250250

پست بانکاصفهان شهرضا روستای منظریه اسفه ساالر1شهرضااصفهانایزوگام1865
صدر اهلل احدیان 

پور
سایر200200

سایر250250صدیقه قایمیپست بانک8پالک- کوچه غایب - سراور 1گلپایگاناصفهانپرورش گوسفند1866

سایر500500صدیقه کیانیپست بانکبیده- پادنای علیا2سمیرماصفهانخانه کودک1867

اصفهانگوسفنداری1868
بو یین و 

میاندشت
سایر300300صفر رحیمیبانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستای آقاگل1

اصفهاندامپروری1869
شاهین 

شهرومیمه
سایر300300طاهره چوپانیبانک کشاورزیمیمه روستای لوشاب منزل تقی علی هادی1

1برخواراصفهانپرورش گوسفند داشتی1870
شهرستان برخوار روستای علی اباد مال علی خ شهید 

بهشتی
بانک کشاورزی

طاهره صادقی 

علی آبادی
سایر250250

سایر200200طاهره فراستبانک توسعه تعاونگلشهر محله فیالخص منزل شخصی1گلپایگاناصفهاندامداری1871



1872
تحت نظارت )پرورش گاوشیری 

(کمیته امداد
سایر250250طوبی زارعپست بانکاصطبل گاوداری- جاده تونل - هنده 1گلپایگاناصفهان

اصفهاندامداری1873
بو یین و 

میاندشت
پست بانکروستای بلطاق- بویین میاندشت 1

ظفر جهانگیری 

بلطاقی
سایر250250

سایر300300عادل صادقیانپست بانک201صادق اباد خ معلم پ1لنجاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1874

پست بانکتیران روستای حسن آباد آبریزه1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1875
عادله سلطانی 

تهرانی
سایر260260

سایر250250عباس شیبانیپست بانکروستای جعفرآباد موغار1اردستاناصفهاندامداری1876

سایر250250عباس صادقیپست بانک401پ (ره)روستای علی اباد خیابان امام خمینی 2برخواراصفهاننانوایی1877

سایر500500عباس محمدیصندوق کارآفرینی امیدگلشن موسی آباد روستای دولت اباد2دهاقاناصفهانگلخانه1878

سایر250250عباس محمودیپست بانکروستای اشن-مهردشت - نجف آباد 1نجف آباداصفهانعکاسی و فیلم برداری1879

سایر500500عباسعلی زمانیبانک کشاورزیدهاقان روستای علی آباد جمبزه2دهاقاناصفهاندامداری1880

سایر250250عباسعلی قیصریبانک کشاورزی5همت اباد کوی امام علی پ 4نجف آباداصفهانپرورش گوسفند گوشتی1881

پست بانکروستای ورپشت1تیران وکروناصفهاندامداری1882
عباسقلی 

ابراهیمی
سایر250250

بانک کشاورزیچادگان روستای کمیتک1چادگاناصفهاندامداری1883
عباسقلی بیاتی 

کمیتکی
سایر250250

پست بانکبادجان1فریدونشهراصفهانتعمیر و تولید ادوات کشاورزی1884
عبد المجید 

رضایی
سایر250250

سایر200200عبد اله جعفریبانک کشاورزیروستای بزمه1فریدونشهراصفهاندامداری1885

سایر200200عبد اله گودرزیصندوق کارآفرینی امیدروستای سکان1فریدونشهراصفهانگوسفند داری1886

1سمیرماصفهانگوسفند داری1887
استان اصفهان شهرستان سمیرم عشایر سیار سد کمانه 

(ونک )
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحسن 

هاشمی شبانکاره
سایر500500

بانک توسعه تعاوندهاقان منطقه بودجان1دهاقاناصفهاندامداری1888
عبدالرسول 

افشاری
سایر250250

اصفهانتراکتور1889
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت روستا قره بلطاق1

عبدالرضا 

بهارلویی
سایر500500



سایر500500عبدالرضا صالحیبانک کشاورزیاستان اصفهان شهرستان چادگان روستای علی اباد2چادگاناصفهاندام داری1890

1891
تحت نظارت کمیته )پرورش گوسفند 

(امداد
سایر250250عبدالعلی جمالیبانک توسعه تعاونمنزل عبدالعلی جمالی- کوچه شبنم - ورزنه - گلشهر 1گلپایگاناصفهان

بانک توسعه تعاوندهاقان روستای کره ک ساحل1دهاقاناصفهاندامداری1892
عبدالکریم 

ذوالفقاری
سایر100100

پست بانکوستای سروشجان-فریدونشهر1فریدونشهراصفهانگوسفند داشتی1893
عبداله صادقی 

آخوره سفالیی
سایر200200

سایر300300عبداله کریمیانپست بانکباغبادران روستای رکن آباد خیابان اصلی کوچه ادیب1لنجاناصفهاندامپروری1894

سایر210210عزت اله شیرازیپست بانکزردفهره1فریدونشهراصفهاندامداری1895

سایر400400عزت اله کریمیبانک توسعه تعاونروستای محمدیه4تیران وکروناصفهانکشت گیاهان دارویی و موسیر1896

سایر200200عصمت کرمیبانک توسعه تعاونروستای هومان1تیران وکروناصفهاندامداری1897

سایر250250عقیل اکبر مهدیبانک کشاورزی63ک شهید بهمن پ - گلدره 1نجف آباداصفهانزنبورداری1898

سایر250250علی احمدیبانک کشاورزیسمیرم روستای دیلی1سمیرماصفهاندامداری1899

بانک کشاورزیاصفهان بخش بن رود روستای اشکهران1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1900
علی اسماعیلی 

اشکهرانی
سایر500500

بانک کشاورزی2اصفهان شهرضا روستای امین آباد خیابان بسیج شقایق 1شهرضااصفهاندامداری1901
علی اصغر 

زنجانی فرد
سایر400400

سایر200200علی اصغر کریمیبانک کشاورزیروستای سیبک-فریدونشهر1فریدونشهراصفهان(گاو شیری )دامداری 1902

سایر200200علی اصالنیبانک کشاورزیروستای چغیورت-فریدونشهر1فریدونشهراصفهاندامداری1903

سایر250250علی اکبر پراندازبانک توسعه تعاوندهاقان روستای همگین خ اصلی1دهاقاناصفهاندامداری1904

1شهرضااصفهاندامداری1905
اصفهان شهرضا روستای امین آباد خیابان شهید بهشتی 

9 جنب مخابرات پالک10فرعی
پست بانک

علی اکبر عربلو 

نرهء
سایر300300



1شهرضااصفهاندامداری1906
اصفهان شهرضا خیابان آیت اله غفاری بعدازاداره راه 

وترابری جنب گاراژ کاوه کله دان علیار عطایی
بانک کشاورزی

علی اکبر مردانی 

راد
سایر500500

سایر500400علی اکبر نقدیبانک کشاورزیبرف انبار1فریدونشهراصفهاندامداری1907

1نجف آباداصفهانگوسفند داری1908
مهردشت روستای گلدره کوچه - دهق- نجف آباد

1میاندشت پ
بانک کشاورزی

علی اکبرمهدی 

گلدره
سایر250250

سایر250250علی باقر بهرامیپست بانک104نهضت آباد خیابان وحدت پ1نجف آباداصفهاندامداری1909

پست بانکروستای دره بید خ مخابرات1تیران وکروناصفهانگاو شیری- دامداری 1910
علی باقری دره 

بیدی
سایر300300

بانک کشاورزیکوچه اول سمت راست- خ مطهری - دهق 1نجف آباداصفهان(گوسفند)دامداری 1911
علی حسین 

هاشمی
سایر250250

بانک کشاورزیروستای اشن- مهردشت - نجف آباد 1نجف آباداصفهانپرورش زنبور عسل1912
علی حیدری 

اشنی
سایر300300

بانک توسعه تعاونچادگان روستای انالوجه خ گلستان شهدا1چادگاناصفهانپرورش دام سبک1913
علی رجبی 

انالوجه
سایر500500

پست بانکاردستان روستای نیسیان1اردستاناصفهانتوسعه دامداری1914
علی رجبی 

نیسیانی
سایر250250

1تیران وکروناصفهاندامداری1915
روستای دولت آباد شهرک شهید رجای خ امام حسین 

790پ 
پست بانک

علی شیخی دره 

بیدی
سایر250250

اصفهانتراکتور1916
بو یین و 

میاندشت
سایر500500علی شیردلبانک کشاورزیبویین میاندشت شهر افوس1

اصفهاندامداری1917
بو یین و 

میاندشت
پست بانکروستای تخماقلو- بویین میاندشت 1

علی ضیایی 

فریدنی
سایر250250

1خوانساراصفهانگوسفند داری1918
خوانسار روستای خم پیچ کوچه ی جنب مسجد صاحب 

الزمان
سایر250250علی طباطباییبانک توسعه تعاون

پست بانکتیران روستای دره بید1تیران وکروناصفهاندامداری1919
علی عباسی دره 

بیدی
سایر250250

1نجف آباداصفهانزنبور داری1920
اصفهان نجف آباد منطقه مهردشت دهستان اشن محله 

407قلعه باال پالک 
بانک کشاورزی

علی علیخانی 

اشنی
سایر250250

اصفهانگوسفند-دامداری 1921
بو یین و 

میاندشت
سایر250250علی قلی احمدیبانک کشاورزیبویین میاندشت روستا ماربر1



1شهرضااصفهانگوسفند داری1922
اصفهان شهرضا روستای هونجان محله خیرات آباد جنب 

دامداری عباس رضوی زاده
سایر300300علی کریملوبانک کشاورزی

سایر250250علی کشاورزصندوق کارآفرینی امیدروستای گلستان مهدی1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری1923

سایر300300علی گشولبانک کشاورزیدره سیب1فریدونشهراصفهاندامداری1924

سایر250250علی گلیهپست بانکاردستان روستای گزستان1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری1925

بانک کشاورزیروستای رهیز- پادنای علیا- شهرسان سمیرم1سمیرماصفهانپرورش گاو شیری1926
علی محمدی 

سروک
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیددهاقان خ حجازی1دهاقاناصفهاندامداری1927

علی نظر 

بربریلمه علی 

آبادی

سایر250250

سایر250250علیرضا رضائیپست بانکدهاقان گلشن1دهاقاناصفهانجوشکاری1928

1تیران وکروناصفهانداشتی-گاوداری شیری1929
روستای قهریزجان خیابان گلزار شهردا کوچه کشاورز 

شرقی
سایر250250علیرضا طاهریبانک کشاورزی

1سمیرماصفهانگاو داری1930
روستای کیفته شهید - پادنای علیا- شهرستان سمیرم

حسینی
سایر500450علیرضا عزیزیبانک کشاورزی

اصفهانتراکتور1931
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت روستای آغچه1

علیرضا کریمی 

آغچه
سایر500500

2برخواراصفهانکشت گیاهان دارویی1932
شهرستان برخوار بخش مرکزی اراضی کشاورزی 

روستای محسن اباد
صندوق کارآفرینی امید

علیرضا کمالی 

دولت آبادی
سایر350350

سایر250250علیرضا مهرابیبانک کشاورزیعلی آباد مالعلی.برخوار1برخواراصفهانپرورش گوسفند داشتی1933

بانک کشاورزیفریدن روستا موغان1فریدناصفهانگاوداری1934
علیرضا همتی 

بلمیری
سایر250250

سایر200200غضنفر صفدریپست بانکروستای برمه- فریدونشهر1فریدونشهراصفهانگوسفند داشتی1935

پست بانکروستای افجان1تیران وکروناصفهانآهنگری و تولید ادوات کشاورزی1936
غالم جعفری 

ازان آخاری
سایر300300

پست بانکآران بیدگل روستای کاغذی مزرعه ابراهیم اباد1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران1937

غالمرضا حسین 

دوست 

ابوزیدابادی

سایر400400



1گلپایگاناصفهانپرورش گاو شیری1938
اصفهان گلپایگان روستای هنده پشت خانه بهداشت 

منزل شخصی
سایر300300غالمعباس صادقیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکخوانسار خم پیچ مزرعه باغشور1خوانساراصفهانگوسفند داری1939
غالمعلی زین 

الدینی
سایر300300

اصفهاندامداری سبک1940
شاهین 

شهرومیمه
سایر200200فاطمه ابراهیمیبانک کشاورزیروستای حسن رباط- میمه2

صندوق کارآفرینی امیددهاقان اردسته1دهاقاناصفهانتوسعه اقامتگاه بوم گردی1941
فاطمه بهرامی 

دهاقانی
سایر500500

سایر250250فاطمه خانیپست بانکچادگان رزوه خ محمدیه کوچه خیام1چادگاناصفهانخیاطی1942

سایر250250فاطمه سورانیپست بانکروستای خویگان1فریدونشهراصفهانپرورش گاو شیری1943

1تیران وکروناصفهانگاو داری شیری1944
تیران و کرون روستای کرد سفلی خ مسجد جامع جنب 

سوپر مارکت امید
سایر250250فاطمه شوقانیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250فاطمه صالحیبانک کشاورزیتیران و کرون روستای قلعه ناظر- اصفهان 1تیران وکروناصفهانکاشت زعفران1945

سایر100100فاطمه عطاییپست بانکروستای کچوییه1لنجاناصفهانبسته بندی سبزیجات اماده1946

سایر2500فاطمه قانونیبانک کشاورزیخوانسار روستای ارجنک باالتر از مسجد جامع1خوانساراصفهانگاوداری1947

سایر250250فاطمه کاظمیصندوق کارآفرینی امیدروستای دولت آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1948

اصفهانتولید و فروش صنایع دستی مسی1949
شاهین 

شهرومیمه
سایر400400فاطمه گنجیپست بانکخیابان آزادگان- میمه2

سایر600600فاطمه نظریانبانک توسعه تعاونانارک-نایین1ناییناصفهانپرواربندی بره1950

سایر350350فردوس علیدادیپست بانکاصفهان شهرضا روستای کهرویه1شهرضااصفهانخیاطی1951

پست بانکروستای اشیان خ فردوسی جنب نانوایی1لنجاناصفهانخردکردن سبزیجات1952
فریبا رفیعی 

اشیانی
سایر200200

اصفهانگاوداری1953
بو یین و 

میاندشت
سایر500500فضل علی بهارلوبانک کشاورزیروستای قره بلطاق- بویین میاندشت 1

پست بانکروستای ورپشت خ شهدا ک محرم1تیران وکروناصفهاندامداری1954
قاسم اکبری 

ورپشتی
سایر250250

سایر00قاسم جاجبانک کشاورزیروستای شورآب-شهر ستان کاشان1کاشاناصفهانگوسفند داری1955



سایر250250قاسم زمانیپست بانکدهاقان روستای علیاباد جمبزه1دهاقاناصفهاندامداری1956

اصفهانگوسفنداری1957
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستا تخماقلو1

قاسم ضیایی 

تخماقلویی
سایر250250

سایر250250قاسم محمدیپست بانک85چادگان خ منصوریه پالک 1چادگاناصفهاننانوایی1958

بانک کشاورزیدهاقان دزج خ اصلی1دهاقاناصفهاندامداری1959
قاسمعلی 

مرحمتی
سایر250250

بانک کشاورزیدهاقان کوشک سنگر1دهاقاناصفهاندامداری1960
قدرت اله 

مرادخانی
سایر250250

پست بانکتیران روستای دولت آباد1تیران وکروناصفهاندامداری1961
قدمعلی محمدی 

مبارکه
سایر250250

پست بانکتیران و کرون روستای دره بید جنب بهداری1تیران وکروناصفهانگوسفند داری1962
قربان محمدی 

دره بیدی
سایر250250

اصفهانگاوداری1963
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت روستای اغچه1

قربانعلی قاسمی 

اغجه
سایر500500

سایر320300قریانعلی سورانیبانک کشاورزیسنگباران1فریدونشهراصفهاندامداری1964

سایر250250قهرمان آزادمنشپست بانکعلی آباد-نجف آباد1نجف آباداصفهاندامداری1965

سایر300300کاظم اکبر مهدیپست بانکمسجد جامع- روستای گلدره -مهردشت - نجف آباد 1نجف آباداصفهانباربری1966

اصفهانگوسفند-دامداری 1967
شاهین 

شهرومیمه
سایر300300کاظم فالحبانک کشاورزیمیمه روستای حسن رباط1

بانک کشاورزیسمیرم پادنا روستای پهلو شکن2سمیرماصفهانپرورش گاو شیری1968
کامران آقایی 

کنجگانی
سایر500500

پست بانکتیران و کرون روستای محمدیه خ جهاد1تیران وکروناصفهانکشت موسیر1969
کبری اصفهان 

کریمی
سایر250250

بانک کشاورزیعسگران1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1970
کبری تیموری 

عسگرانی
سایر250250

بانک کشاورزیروستای تقی آباد1تیران وکروناصفهاندامداری1971
کبری جمالی 

عسگرانی
سایر250250

بانک کشاورزیروستای مهدی آباد خ حافظ1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1972

کریم جهان 

بخش مهدی 

آبادی

سایر250250

1سمیرماصفهانخیاطی1973
سمیرم پادنا وسطی روستای کیفته گیوه سین خیابان 

شهید باباجان پیرالو
پست بانک

کلثوم عطایی 

قراچه
سایر300300



پست بانکرضوانشهر منطقه صنعتی1تیران وکروناصفهانتولید مبل و نجاری1974
کورش 

تحویلداریان
سایر300300

1سمیرماصفهانکارگاه تولید کابینت1975
روستای کیفته - پادنای علیا- شهرستان سمیرم- اصفهان

جنب پست بانک- شهید حسینی
سایر500500کورش صفیانپست بانک

پست بانکروستای الور جاده قدیم احمد رضا1تیران وکروناصفهاندامداری1976
کوکب مومنی 

دهقی
سایر300300

پست بانکجنب پست دامپزشکی- بیده- پادنای علیا1سمیرماصفهاننانوایی صنعتی1977
کیانوش نعمت 

الهی
سایر500450

سایر500500کیهان سلیمیبانک کشاورزیروستای بارند علیا- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهان راسی30یک واحد گوسفند داشتی1978

1شهرضااصفهانپرورش زنبور عسل و فرآوری عسل1979
شهرضا روستای اسفرجان دهستان هونجان منطقه 

(سلطان خلیل)عشایری ماش
سایر500500کیوان عربیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250گل چهره براتیپست بانکچادگان روستای علی اباد1چادگاناصفهاننانوایی1980

بانک کشاورزیروستای بزمه1فریدونشهراصفهانپرورش گاو شیری1981
گل متاع 

خواجوی کیا
سایر300300

اصفهانگاوداری1982
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونروستای تیر کرت- بویین میاندشت 1

گل محمد 

یوسفی قلعه 

اخالصس

سایر300300

سایر250250گلناز جام شیربانک کشاورزیشهرستان سمیرم ونک روستای قلعه قدم1سمیرماصفهاندامداری1983

پست بانکدهاقان روستای قهه1دهاقاناصفهانکاشت زعفران1984
لطف اله 

جمشیدی
سایر400400

صندوق کارآفرینی امیددهاقان روستای علی آباد جمبزه1دهاقاناصفهاندامداری1985
لهراسب کیخایی 

یلمه
سایر250250

سایر250250لیال صالحیبانک کشاورزی شهید مصطفی امینی27کهریزسنگ خیابان اصلی ک 1نجف آباداصفهانپرورش دام1986

پست بانکدهاقان روستای قمبوان خ اصلی1دهاقاناصفهانطباخی1987
لیلی 

عطارقمبوانی
سایر500500

بانک کشاورزیک حسینیه/روستای قاسم اباد/ابوزید اباد/اران وبیدگل1آران وبیدگلاصفهانپرورش گوسفند داشتی1988
مجتبی اکبری 

مهر
سایر500500

بانک کشاورزیتیران روستای مهدی آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1989
مجتبی جهان 

بخش
سایر250250



سایر300300مجتبی رحیمیپست بانکروستای چغیورت-فریدونشهر1فریدونشهراصفهانخرید ادوات کشاورزی1990

اصفهاندامداری1991
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونروستای ازناوله- بویین میاندشت 1

مجتبی رفیعی 

میاندشتی
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای قهریزجانی1تیران وکروناصفهاندامداری1992
مجتبی شجاعی 

قهریزجانی
سایر250250

سایر250250مجتبی شکریبانک کشاورزیروستای موغار1اردستاناصفهاندامداری1993

سایر500500مجتبی کاویانیبانک کشاورزیاصفهان شهرضا سروستان صحرای شرف آباد کوچه شایان1شهرضااصفهاندامداری1994

سایر500500مجید براتیپست بانکروستای بودان1تیران وکروناصفهاندامداری1995

سایر250250مجید بهرامیصندوق کارآفرینی امیددهاقان دولت آباد1دهاقاناصفهاندامداری1996

سایر250250مجید دستمردیپست بانکمحمدآباد/ ابوزیدآباد1آران وبیدگلاصفهانبلوک زنی1997

سایر250250مجید دهقانیپست بانکروستای محمدیه خ امامزاده1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1998

بانک توسعه تعاونروستای گونیان1اردستاناصفهاندامداری1999
مجید زارعی 

گونیانی
سایر250250

1v,sلنجاناصفهانپرورش زنبور عسل2000 jhd ]l k,vپست بانک
مجید شمسی 

چمگاوی
سایر500500

1نجف آباداصفهانگوسفند داری2001
حسین آباد مهردشت کوچه بیج منزل - نجف آباد

شخصی تقی علی خانی
بانک کشاورزی

مجید علی خانی 

حسین آبادی
سایر250250

سایر250250مجید گوروییبانک کشاورزیگلدشت1نجف آباداصفهانگوسفندداشتی2002

1تیران وکروناصفهانساخت مصنوعات چوبی2003
تیران و کرون روستای دولت آباد شهرک شهید رجایی 

2کوچه امام کاظم پ
سایر250250مجید محمدیپست بانک

سایر500500محبوبه عباسیپست بانکروستای دولت اباد3تیران وکروناصفهانکشت گیاهان دارویی2004

پست بانکتیران روستای دولت اباد5تیران وکروناصفهاندام داری2005
محسن ابراهیمی 

دره بیدی
سایر300300

سایر250250محسن امیریبانک کشاورزیسمیرم پادنا روستای علی آباد1سمیرماصفهانپرورش شتر مرغ2006

بانک توسعه تعاون4دهاقان خ شهید رحمانی ک آخر پ 1دهاقاناصفهاندامداری2007
محسن امین 

جعفری
سایر250250



1سمیرماصفهان(پرورش گوسفندداشتی )دامداری 2008
روستای - منطقه وردشت- شهرستان سمیرم

حیدرآبادعلیمردانی
سایر500500محسن حقیقیبانک کشاورزی

سایر300300محسن دهقانیپست بانکچرمهین مسجد ناروندی کوچه صحرا1لنجاناصفهانکشت درخت ونهال2009

پست بانکاردستان روستای جعفر آباد موغار1اردستاناصفهانتوسعه دامداری2010
محسن دهقانی 

جعفر آبادی
سایر250250

اصفهانادوات کشاورزی2011
بو یین و 

میاندشت
سایر500500محسن سلطانیبانک کشاورزیافوس- بویین میاندشت 1

سایر250250محسن شهبازیبانک کشاورزیفریدن روستا قلعه ملک1فریدناصفهانگوسفنداری2012

پست بانکتیران روستای اهلل آباد2تیران وکروناصفهانپرورش دام و دامداری2013
محسن صمیمی 

نجف آبادی
سایر250250

بانک توسعه تعاوندهاقان آستانه وردشت1دهاقاناصفهاندامداری2014
محسن قرمزی 

پور
سایر250250

بانک کشاورزیشهرستان سمیرم روستای چهارراه1سمیرماصفهاندامداری2015
محسن محرابی 

سیف آباد
سایر250250

سایر500500محسن یبلوییبانک کشاورزیبرف انبار1فریدونشهراصفهاندامداری2016

اصفهانگاوداری2017
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونروستای قلعه اخالص- بویین میاندشت 1

محمد اسماعیل 

مهدوی ماهورکی
سایر250250

سایر300300محمد اسماعیلیپست بانک6تیران روستای گنهران خ ولی عصر بهارستان 1تیران وکروناصفهاندامداری2018

سایر250250محمد امینیبانک کشاورزیتیران روستای خیرآباد جنب شرکت تعاونی کوچه نسیم1تیران وکروناصفهانگاوداری2019

اصفهاندامداری2020
شاهین 

شهرومیمه
بانک کشاورزی494کوچه عطار پالک 1

محمد 

آقافرهادی 

مورچه خورتی

سایر500500

پست بانکنجف آباد منطقه مهردشت روستای دم آب منزل شخصی1نجف آباداصفهانکاشت و برداشت زعفران2021
محمد باقر ملکی 

دم آبی
سایر340340

اصفهانتراکتور2022
بو یین و 

میاندشت
سایر500500محمد بهارلوبانک کشاورزیبویین میاندشت روستا قره بلطاق1

سایر2500محمد تسبیحیبانک کشاورزیخوانسار روستای تجره خیابان شهید خصالی4خوانساراصفهانپرورش دام2023

سایر250250محمد حاتمیبانک توسعه تعاونروستای ماربین1اردستاناصفهاندامداری2024

پست بانکدهاقان روستای قمبوان خ آل رسول1دهاقاناصفهانتهیه و توزیع لبنیات2025
محمد حسن 

ناطقی
سایر250150



اصفهان(اصالح نژاد)پرورش دام سبک 2026
بو یین و 

میاندشت
سایر300300محمد دویستیپست بانکبویین میاندشت بخش ییالق روستای قلعه خواجه1

سایر250250محمد دویستیبانک کشاورزیمجتمع دامداری جوزدان- جوزدان -نجف آباد 1نجف آباداصفهانگوسفند داری2027

پست بانکروستای همسار1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری2028
محمد رحمانی 

همساری
سایر250250

اصفهانگوسفنداری2029
بو یین و 

میاندشت
سایر400400محمد رستمیبانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستای دره ساری1

بانک کشاورزیسمیرم وردشت روستای اسد آباد1سمیرماصفهانگوسفند داری2030
محمد رستمی 

نژاد
سایر500500

پست بانکمهردشت1نجف آباداصفهانزنبورداری2031
محمد رسول 

محمودی
سایر400400

بانک کشاورزیدهاقان روستای پوده1دهاقاناصفهاندامداری2032
محمد رضا 

حقیقی پوده
سایر250250

اصفهانپرورش گوسفند2033
بو یین و 

میاندشت
پست بانکششجوان- بویین میاندشت 1

محمد رضا 

شفیعی
سایر500500

پست بانکخوراسگان محله گیان1اصفهاناصفهانپرورش گوسفند داشتی2034
محمد زمانی 

خوراسگانی
سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای دولت آباد2تیران وکروناصفهانکشت موسیر2035
محمد سلیمی 

افجونی
سایر250250

صندوق کارآفرینی امید7نجف آباد روستای جالل آباد کوچه صنعت 3نجف آباداصفهانتولید لوله و اتصالت پلی اتیلن2036
محمد شریفی 

مقدم
سایر20002000

صندوق کارآفرینی امیدروستای دره بید1تیران وکروناصفهانکشت زعفران2037
محمد صادقی 

دره بیدی
سایر250250

سایر500500محمد صالحیبانک کشاورزیروستای همت اباد خ امام صادق1نجف آباداصفهانگوسفند داری2038

سایر300300محمد علی فروتنپست بانکدهاقان1دهاقاناصفهاندامداری2039

سایر250250محمد علی نوریبانک کشاورزیفریدن خویگان1فریدناصفهانگاوداری2040

2041
تحت نظارت کمیته )پرورش گوسفند 

(امداد
سایر250250محمد علیشاهیپست بانکجنب درمانگاه- روستای تیکن 1گلپایگاناصفهان

اصفهانخرید تراکتور2042
بو یین و 

میاندشت
سایر500500محمد فرح بخشبانک کشاورزیبویین میاندشت افوس2



سایر250250محمد فوالدیبانک کشاورزیروستای بیجگرد1فریدونشهراصفهانگاو شیری- دامداری2043

سایر200200محمد فوالدیبانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای سروشجان1فریدونشهراصفهانزنبورداری2044

سایر250250محمد قربانیپست بانکروستای کلوسه-فریدونشهر1فریدونشهراصفهانپرورش گوسفند داشتی2045

سایر500500محمد کشاورزصندوق کارآفرینی امیدروستای گلزار محمد2اردستاناصفهانتوسعه دامداری2046

سایر200200محمد گشولبانک کشاورزیدره سیب1فریدونشهراصفهانگاو شیری- دامداری2047

اصفهان(گوسفند)پرورش دام 2048
شاهین 

شهرومیمه
سایر300300محمد واحدبانک کشاورزیاراضی وزوان- وزوان2

سایر500500محمدباقر طاهریبانک توسعه تعاونچادگان روستای انالوجه1چادگاناصفهانپرورش دام سنگین2049

سایر2500محمدتقی خوبروبانک کشاورزیخوانسار روستای کهرت کوچه دانش1خوانساراصفهانگاوداری2050

بانک توسعه تعاوناردستان روستای جعفرآباد موغار1اردستاناصفهانتوسعه دامداری2051

محمدجواد 

زارعی همت 

آبادی

سایر250250

بانک توسعه تعاوناردستان روستای سینا1اردستاناصفهانتوسعه دامداری2052
محمدحسن 

باقری
سایر250250

بانک کشاورزی20اصفهان گلپایگان رباط ابلوالنخیابان حسینه اعظم ک1گلپایگاناصفهانپرورش گاو شیری2053
محمدحسن 

خوشنویسان
سایر250250

اصفهانگاوداری2054
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونروستای قایم آباد- بویین میاندشت 1

محمدحسین 

محمدی
سایر500500

اصفهانگوسفنداری2055
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستای ده رجب1

محمدرضا 

اسماعیلی
سایر300300

بانک توسعه تعاونمهردشت روستای گلدره روبروی نانوایی- نجف آباد 1نجف آباداصفهانگوسفند داری2056
محمدرضا اکبر 

مهدی گلدره
سایر300300

اصفهانگوسفنداری2057
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستای بلطاق1

محمدرضا 

جهانگیری
سایر400400

بانک کشاورزیروستای کلوخ-بخش قمصر-شهرستان کاشان1کاشاناصفهان(پرورش گوسفند)دامپروری2058
محمدرضا 

رجبیان
سایر250250

اصفهانتراکتور2059
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت بخش ییالق روستای قایم آباد1

محمدرضا 

سلطانی شاه 

یوردی

سایر500500



1نجف آباداصفهانپرورش قارچ2060
منزل شخصی - روستای گلدره - مهردشت - نجف آباد 

عبداللهی
پست بانک

محمدرضا 

عبداللهی گلدره
سایر250250

پست بانکروستای تلک آباد1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری2061
محمدرضا 

غالمرضایی
سایر250250

بانک کشاورزیمنطقه مهردشت روستای اشن1نجف آباداصفهانزنبور داری2062
محمدرضا فاتحی 

اشنی
سایر250250

بانک کشاورزیاردستان روستای همسار1اردستاناصفهانگوسفند داری2063
محمدرضا 

قاسمی همساری
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیددهاقان استانه روستای هرندی1دهاقاناصفهاندامداری2064
محمدرضا 

معنوی خو
سایر400400

اصفهاندامداری2065
بو یین و 

میاندشت
پست بانکروستای ازناوله- بویین میاندشت 1

محمدرضا 

مقصودی
سایر250250

1نجف آباداصفهانگوسفند داری2066
نجف آباد روستای حسین آباد مهردشت روستای 

200خونداب پشت مخابرات کوچه شهریار پ
بانک کشاورزی

محمدرضا واثقی 

خوندابی
سایر250250

بانک توسعه تعاوناردستان روستای شوره آباد1اردستاناصفهانتوسعه دامداری2067
محمدصفا 

شفیعی اردستانی
سایر250250

بانک کشاورزیخوانسار روستای خم پیچ خ شهید رجایی3خوانساراصفهانگوسفند داری2068
محمدعلی زین 

الدینی فر
سایر2500

پست بانکروستای مهدی آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران2069
محمدعلی 

محمدی
سایر260260

1نجف آباداصفهانگوسفند داری2070
نجف آباد بخش مهردشت روستای خونداب محله باال 

خیابان فاطمیه
سایر250250محمدعلی واثقیبانک کشاورزی

سایر250250محمود اسدیبانک کشاورزییزدانشهر روستای جالل آباد1نجف آباداصفهاندامداری2071

2072
راس 5پرورش گاو شیری به ظرفیت 

مولد
سایر250250محمود حقیقیبانک کشاورزیدهاقان روستای پوده محله بازار1دهاقاناصفهان

بانک کشاورزیشرکت زراعی صحرای حسن آباد1گلپایگاناصفهاندامداری2073
محمود داودی 

پور
سایر2500

سایر200200محمود طالبیبانک توسعه تعاونروستای دره بید خ شهید رضا رضایی1تیران وکروناصفهانکشت موسیر2074

سایر250250مرتضی احمدیبانک کشاورزیروستای گنهران1تیران وکروناصفهانکشت زعفران2075



اصفهاندامداری2076
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونروستای آقاگل- بویین میاندشت 1

مرتضی 

جوانبخت آقاگلی
سایر250250

پست بانکروستای عشین-انارک-نایین1ناییناصفهانپرورش گوسفند داشتی2077
مریم میرزایی 

عشینی
سایر400400

سایر400400مسعود کرمیپست بانکباغبهادران بعد از کرچگان روستای نوگوران1لنجاناصفهانتره بار. میوه 2078

سایر250250مسعود محرابیصندوق کارآفرینی امیدروستای سیاالن1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری2079

سایر300300مسلم دویستیبانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای اسالم اباد1فریدونشهراصفهانپرورش گوسفند2080

بانک کشاورزیروستای گلدره- مهردشت - نجف آباد 1نجف آباداصفهانگوسفندداری2081
مصطفی اکبر 

مهدی
سایر300300

سایر500500مصطفی باقریپست بانکاصفهان براآن شمالی روستای باچه1اصفهاناصفهانپرورش گاوهای شیری2082

سایر200200مصطفی براتیبانک کشاورزیخمسلو-فریدونشهر1فریدونشهراصفهاندامداری2083

بانک کشاورزیتیران و کرون روستای قهریزجان1تیران وکروناصفهانکشت زعفران2084
مصطفی جعفری 

قهریزجانی
سایر250250

اصفهانگوسفنداری2085
بو یین و 

میاندشت
سایر300300مصطفی حبیبیبانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستای نوغان سفلی1

1آران وبیدگلاصفهاننانوایی خشک پزی و نان شیرمال2086
- شهرک شهید مصطفی خمینی- یزدل- آران و بیدگل

1ک بهار 
پست بانک

مصطفی 

حیدریان یزدلی
سایر500500

سایر250250مصطفی یبلوییبانک کشاورزیبرف انبار1فریدونشهراصفهانگاو شیری- دامداری2087

سایر250250مظاهر قادریپست بانکتیران روستای رحمت آباد روستای قادر آباد1تیران وکروناصفهاندامداری2088

1آران وبیدگلاصفهانکارگاه تولید فرش دستباف2089
کوش شهید - روستای علی آباد فخره- آران و بیدگل

حسن نصیری
سایر250250معصومه تقی زادهبانک توسعه تعاون

سایر400400معصومه حبیبیپست بانکباغبهادران روستای کته شور خ زاینده رود ک ساحل1لنجاناصفهانپرورش گوسفند داشتی2090

بانک کشاورزیروستای عسکران2تیران وکروناصفهانکشت زعفران2091
معصومه سلمانی 

عسکرانی
سایر250250

سایر600600معصومه عراقیصندوق کارآفرینی امیدروستای اسماعیالن- انارک - نایین - اصفهان 3ناییناصفهانبوم گردی2092



بانک توسعه تعاونحسن آباد وسطی2تیران وکروناصفهانکشت گیاهان دارویی2093
معصومه 

مظاهری تهرانی
سایر480480

سایر250250مقداد کشاورزصندوق کارآفرینی امیدروستای گلستان مهدی1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری2094

سایر250250ملیحه خداییبانک کشاورزیروستای الور1تیران وکروناصفهانکشت زعفران2095

سایر350350منظر بسحاقیپست بانکورنامخواست حالل اباد جنب دامداری خاشعی1لنجاناصفهانپرورش گاو شیری2096

بانک کشاورزیچادگان چنارود جنوبی روستای دهباد سفلی1چادگاناصفهاندامداری2097
مهتاب امیری 

محمودصالحی
سایر375375

اصفهانکشاورزی2098
شاهین 

شهرومیمه
سایر250250مهتاج روستابانک کشاورزی2 و 1چاه انقالب شماره - وزوان2

بانک کشاورزیسیار- اشن - نجف آباد 1نجف آباداصفهانزنبورداری2099
مهدی آخوندی 

اشنی
سایر300300

سایر250250مهدی جعفریصندوق کارآفرینی امیدروستای دولت آباد1تیران وکروناصفهانکشت موسیر2100

سایر400400مهدی چلبیبانک توسعه تعاونروستای تندران1تیران وکروناصفهانکشت زعفران2101

سایر500500مهدی چنگیزیبانک کشاورزیورزنه خ دکتربهشتی خ عالم2اصفهاناصفهانپرورش زنبور عسل2102

سایر250250مهدی داودوندیپست بانکروستای هرستانه علیا بعد از مدرسه1گلپایگاناصفهاندامداری2103

سایر250250مهدی راضیصندوق کارآفرینی امیددهاقان منطقه روستایی1دهاقاناصفهاندامداری2104

اصفهاندامداری2105
شاهین 

شهرومیمه
سایر300300مهدی رفیعیبانک کشاورزیروستای زیاد اباد1

سایر250250مهدی رمضانیپست بانکروستای چمعلی شاه1لنجاناصفهانپرورش گوسفند داشتی2106

2107
تحت نظارت کمیته )پرورش گوسفند 

(امداد
سایر250250مهدی سروریانبانک توسعه تعاون3کوچه فروردین پالک- معلم -خ - سراور 1گلپایگاناصفهان

سایر250250مهدی شعبانیپست بانکروستای قهساره1اردستاناصفهاننانوایی2108

سایر400400مهدی علی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای ومکان1اردستاناصفهانتوسعه صنایع تولید پوشاک2109

1سمیرماصفهاندامداری پرورش گاو2110
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش پاد نا علیا 

روستای سرباز
سایر250250مهدی میرزاییبانک کشاورزی

سایر500500مهران باباییبانک کشاورزیروستای ولد خانی- پادنای علیا2سمیرماصفهانپرورش گاو شیری2111

سایر250250مهران رنجبرصندوق کارآفرینی امیددهاقان روستای دزج1دهاقاناصفهانپروش گوسفند2112



1سمیرماصفهاندامداری2113
شهرستان سمیرم بخش وردشت روستای حیدرآباد 

علیمردانی
سایر500500مهران علیمردانیبانک کشاورزی

اصفهانآبیاری قطره ای ای گل محمدی2114
شاهین 

شهرومیمه
بانک کشاورزیروستای ونداده- اصفهان4

مهرانگیز زین 

الدینی
سایر250250

سایر500500مهربانو اصالنیبانک توسعه تعاونچادگان روستای معروف آباد1چادگاناصفهانپرورش دام سبک گوسفند2115

1برخواراصفهاننانوایی2116
 2علی ابا د مال علی کوی اردیبهشت کوی شرقی 

1185پالک
پست بانک

مهرداد صادقی 

علی ابادی
سایر350350

سایر250250مهرداد عاشوریبانک کشاورزیدهاقان گلشن روستای دولت آباد1دهاقاناصفهاندامداری2117

1شهرضااصفهان(گاوداری)دامداری2118
اصفهان شهرضا روستای وشاره کوچه شهریور بن بست 

اول
سایر500500مهوش صادقیپست بانک

سایر500500موسی جعفریصندوق کارآفرینی امیدروستای خمیران2تیران وکروناصفهانپرورش گوسفند2119

1تیران وکروناصفهانگاوداری2120
تیران و کرون سه راهی روستای نسیم آباد روبه روی 

کاشی فروشی کرمی
بانک کشاورزی

موسی 

خدابخشی طراری
سایر250250

سایر250250موسی زراعتیانبانک کشاورزیزواره روستای جعفرآباد1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری2121

سایر250250موسی لطفیبانک کشاورزیروستای قرقر- بخش مرکزی- چادگان- اصفهان1چادگاناصفهانپرورش گاوداری شیری2122

سایر300300میثم شیریپست بانکنجف آباد بخش دهق روستای اشن آبادی اشن1نجف آباداصفهانگوسفند داشتی2123

سایر250250میثم محزونیبانک کشاورزیفریدن روستا اسکندری1فریدناصفهانگوسفنداری2124

1نجف آباداصفهانبازاریابی فروش محصوالت دامی2125
روستای گلدره - منطقه مهردشت - نجف آباد - اصفهان 

1پالک- خیابان انقالب - 
سایر150150میالد محمودیپست بانک

سایر250250نادر اسماعیل پوربانک توسعه تعاونروستای باقرآباد1اردستاناصفهانگوسفند داری2126

سایر250250نادر نیک دادپست بانکاردستان زواره روستای شهراب1اردستاناصفهاندامداری2127



1شهرضااصفهانگوسفند-دامداری 2128
اصفهان شهرضا روستای اسفرجان بلوار شهید میرکاظمی 

6 پالک11فرعی
سایر350300نادعلی عاشوریپست بانک

سایر350350نادیا ادیبی سدهپست بانکروستای اله اباد1لنجاناصفهانتولید پوشاک2129

بانک کشاورزیروستای موسی آباد حسن آباد کهر1تیران وکروناصفهاندامداری2130
ناصر افشاری 

اسفیدواجانی
سایر250250

سایر200200ناصر خدادادیبانک کشاورزیبرف انبار1فریدونشهراصفهاندامداری2131

سایر250250ناصر طاهریپست بانکدهاقان روستای پوده انتهای خ اصلی1دهاقاناصفهاندامداری2132

سایر300300ناصر گشولپست بانکروستای چقا-فریدونشهر1فریدونشهراصفهاندامداری2133

پست بانکروستای محمدیه1تیران وکروناصفهانکشت موسبر2134
ناصر هاشم پور 

محمدی
سایر250250

اصفهاندامداری سبک2135
شاهین 

شهرومیمه
سایر200200ناهید یاوریبانک کشاورزیمیدان امام حسین- روستای موته- میمه2

سایر250250نبی اله نیک فربانک کشاورزیکوچه مزرعه- خ کشاورز - جالل آباد 1نجف آباداصفهانتولیدی لوازم زنبور داری2136

1گلپایگاناصفهانپرورش گاو شیری2137
روستای هنده خیابان شهید ابراهیم کریمی منزل 

شخصی به سمت جاده دربند
سایر300300نبی اله ولی نژادصندوق کارآفرینی امید

سایر250250نصراله طاهریبانک کشاورزیروستای گلدره- مهردشت - نجف آباد 2نجف آباداصفهانپرورش قارچ2138

سایر200200نصیب اله عربلوپست بانکاصفهان شهرضا خیابان طالقانی1شهرضااصفهانزنبورداری2139

سایر300300نعمت اله محبیپست بانکاصفهان فریدونشهر روستای سرداب سفلی1فریدونشهراصفهانزنبور داری2140

صندوق کارآفرینی امیدروستای ورپشت خ نمازی1تیران وکروناصفهانکشت زعفران2141
نفیسه خسرویان 

ریزی
سایر500500

سایر500500نواز قاسمیبانک کشاورزیوردشت روستای آغداش عشایر دره باغ1سمیرماصفهاندامداری2142

پست بانکروستای سیبک1فریدونشهراصفهانگوسفند داری2143
نور محمد 

گوگونانی
سایر300300

بانک کشاورزیروستای چقادر1فریدونشهراصفهانگاو شیری2144
نوراله فوالدی 

چقادری
سایر300300

پست بانک1اصفهان شهرضا روستای هونجان محله شهدا1شهرضااصفهاندامداری2145
نوروز علی رییس 

بگلو نره
سایر500500

اصفهاندامداری2146
بو یین و 

میاندشت
سایر500500هادی بهارلوبانک کشاورزیبویین میاندشت روستا قره بلطاق1



پست بانکروستای همت آباد چاه مورسیاه1نجف آباداصفهاندامداری2147
هادی یادگار 

صالحی
سایر250250

سایر250250هادی یزدانپرستبانک کشاورزی89خوانسار روستای ارجنک خیابان آزادی پالک 1خوانساراصفهاندامپروری2148

1شهرضااصفهاندامداری2149
اصفهان شهرضا روستای کهرویه خیابان امامزادگان 

کوچه شهید ربیعی
پست بانک

هدایت اله 

حیدریان
سایر400400

پست بانکاصفهان شهرضا ترک آباد1شهرضااصفهانزنبورداری2150
هدایت اله نادری 

دره شوری
سایر300300

بانک توسعه تعاونمنطقه عشایری هرندی-آستانه -دهاقان 1دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی2151
هوشنگ نوروزی 

ایملو
سایر250250

اصفهانگوسفنداری2152
بو یین و 

میاندشت
سایر300300وحید عبداللهیبانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستا دره حوض1

بانک کشاورزیروستای خویگان-فریدونشهر1فریدونشهراصفهاندامداری2153
وحید مومنی 

موگویی
سایر200200

3نجف آباداصفهانپرورش دام سبک2154
- خیابان امام - روستای گلدره - منطقه ی مهردشت 

کوچه ی میاندشت
سایر300250یحیی طاهریبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای بیجگرد1فریدونشهراصفهانپرورش و نگهداری زنبور عسل2155
ید اله علی 

سلطانی
سایر200200

سایر300300یعقوب حیدریبانک کشاورزیخمسلو1فریدونشهراصفهانگاو شیری- دامداری2156

بانک کشاورزیخمسلو1فریدونشهراصفهانزنبور داری2157
یعقوب کرمی 

خمسلویی
سایر300300

اصفهانگوسفند-دامداری2158
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت روستا دره حوض1

یعقوب میرزایی 

قلعه اخالصی
سایر400400

اصفهاندامداری2159
بو یین و 

میاندشت
سایر500500یوسف میرزاییبانک توسعه تعاونروستای دره حوض2


