
شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان بخش 

بوشکان روستای خون
بانک کشاورزی

ابراهیم احمدی 

دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی180180

20گناوهبوشهرسفره خانه2

بخش - شهرستان گناوه 

-روستای مال قاید- مرکزی 

 ابتدای جاده گناوه به دیلم

50005000ابراهیم پاسیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3
پروش بز 

دوقلوزا عدنی
بانک کشاورزیبوشهر جم روستای آهنجت1جمبوشهر

ابراهیم تراب 

خلقت
وزارت جهاد کشاورزی180180

4
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم رحیمیصندوق کارآفرینی امید

5
تولیدمصنوعات 

ام دی اف
6عسلویهبوشهر

عسلویه شهر چاه مبارک 

روستای سروع
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800ابراهیم رزم پوربانک توسعه تعاون

6
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

بخش ارم روستای رود 

فاریاب
وزارت جهاد کشاورزی180180ابراهیم صداقتصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرگاو شیری7
استان بوشهر بخش 

شبانکاره روستای سراج آباد
وزارت جهاد کشاورزی700700ابراهیم صیادیبانک کشاورزی

1بوشهربوشهرگاو شیر ده8
لمدان روستای -دیر-بوشهر 

شیخی
وزارت جهاد کشاورزی720720ابراهیم غالمیبانک توسعه تعاون

9

مجتمع 

گردشگری 

روستای باز

40عسلویهبوشهر
- روستای بزباز - عسلویه 

کمپ محورسازان
بانک توسعه تعاون

ابراهیم کامران 

زاده
5830058300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

10

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی350350ابراهیم مصدقپست بانکتنگ ارم- دشتستان 8دشتستانبوشهر

1دشتستانبوشهردام سبک11

استان بوشهرشهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

روستای خون

بانک کشاورزی
ابوالحسن 

دسترس
وزارت جهاد کشاورزی180180
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وزارت جهاد کشاورزی200200ابوالحسن رضاییصندوق کارآفرینی امیدبوشکان3دشتستانبوشهرپرورش زنبور12

13
زنبور داری و 

تولید عسل
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای بهارستان
صندوق کارآفرینی امید

ابوالحسن یزدان 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی200200

14
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای تنگ فاریاب
وزارت جهاد کشاورزی180180ابوالفتح موسویپست بانک

15
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500ابوالفضل قریشیصندوق کارآفرینی امیدبوشهر تل اشکی2بوشهربوشهر

صندوق کارآفرینی امیدبوشکان3دشتستانبوشهرزنبورداری16
ابوذر تهمتن 

دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدبوشکان1دشتستانبوشهرپرورش زنبور17
ابوذر کاظمی 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی200200

18
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
وزارت جهاد کشاورزی200200ابوذر گودرزیصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهرزنبورداری19

شهرستان - استان بوشهر

- بخش مرکزی-دشتی

روستای الور شرقی

وزارت جهاد کشاورزی150150ابوذر ملک پورپست بانک

20
ابوعمار حاجی 

زاده
2تنگستانبوشهر

شهرستان تنگستان بخش 

ساحلی روستای بوالخیر 

جنب پارک ساحلی

بانک توسعه تعاون
ابوعمار حاجی 

زاده
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

21
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

دشتستان تنگ ارم روستای 

پرجونک
وزارت جهاد کشاورزی180180احد قبادیبانک کشاورزی

22

فرآوری و بسته 

بندی خرما و 

سردخانه

5دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش سعداباد 

روستای سرقنات جتوط

وزارت جهاد کشاورزی36603660احسان رستمیبانک کشاورزی
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23

گوسفند داشتی 

 راسیاصالح 30

نژادی

1دشتیبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

-بخش مرکزی- دشتی 

مرتع اسمانک مورتلخی

وزارت جهاد کشاورزی180180احمد اشنودصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی180180احمد آبشیرینیپست بانکبرازجان روستای زیارت1دشتستانبوشهرخرید دام سبک24

25
پرورش بز 

داشتی
1تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان اهرم 

چاهپیر
وزارت جهاد کشاورزی180180احمد باستینصندوق کارآفرینی امید

26

اقامتگاه بوم 

گردی روستای 

باشی

3تنگستانبوشهر

-شهرستان تنگستان-بوشهر

روستای -بخش ساحلی دلوار

باشی

700700احمد حاجی زادهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

27

گلخانه تولید 

محصوالت 

سبزی و صیفی

8دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای بابمنیر

وزارت جهاد کشاورزی1598015980احمد حمیدزادهبانک کشاورزی

28
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180احمد خادمیپست بانکروستای مکابری-دشتستان 1دشتستانبوشهر

29
زنبور داری و 

تولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی350350احمد خطیبصندوق کارآفرینی امیدروستای مهرآباد- جم1جمبوشهر

30

سردخانه ، 

بسته بندی و 

تولید فراورده 

های خرما

17دشتستانبوشهر

 –شهرستان دشتستان 

روستای  –بخش بوشکان

فاریاب

وزارت جهاد کشاورزی83008300احمد خواجهصندوق کارآفرینی امید

31
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180احمد رزمیپست بانکبرازجان روستای ارغون1دشتستانبوشهر

32
پرورش بز 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان خاییز1تنگستانبوشهر

احمد رستمی 

مفرد
وزارت جهاد کشاورزی180180
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33
پرورش 

گاوشیری
2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

پوزگاه

وزارت جهاد کشاورزی800800احمد رضاییصندوق کارآفرینی امید

34

ساخت جایگاه 

و خریدگاه گاو 

 راس6شیری 

1تنگستانبوشهر
بوشهر تنگستان روستای 

احمدآباد جنب بهداشت
وزارت جهاد کشاورزی900900احمد عارف نژادصندوق کارآفرینی امید

35
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای رودشور
وزارت جهاد کشاورزی180180احمد عباسیصندوق کارآفرینی امید

36
پرورش شتر 

داشتی
1دیربوشهر

روستای -دیر -بوشهر

جمرک حسن اباد
وزارت جهاد کشاورزی490490احمد عمرانیبانک کشاورزی

37
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

بوشهر شهرستان دشتستان 

بخش بوشکان شهر بوشکان
وزارت جهاد کشاورزی180180احمد غریبیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی430430احمد غالمیصندوق کارآفرینی امیدروستای جمرک-دیر-بوشهر1دیربوشهرپرورش بز عدنی38

وزارت جهاد کشاورزی180180احمد فرامرزیصندوق کارآفرینی امیددالکی1دشتستانبوشهرخرید دام سبک39

40

توسعه اقامتگاه 

بومگردی فقیه 

حسنان

2دشتیبوشهر
شهرستان دشتی روستای 

فقیه حسنان
20002000احمد کهن سالصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدبوشکان1دشتستانبوشهرپرورش زنبور41
احمد کاظمی 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دشتستانبوشهرگاو شیری42
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای جتوط
وزارت جهاد کشاورزی180180احمد گشتاسبیپست بانک
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43
پرورش بز 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی180180احمد ماندگارصندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان اهرم خاییز1تنگستانبوشهر

44
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180احمد مصلحیبانک کشاورزیبرازجان روستای ابوالفیروز1دشتستانبوشهر

45

طرح توجیهی 

هکتاری 20

پرورش میگو 

سایت شیف

7بوشهربوشهر

استان بوشهر شهرستان 

بوشهر بخش مرکزی 

دهستان حومه روستا جزیره 

شیف سایت میگو

وزارت جهاد کشاورزی1000010000اردشیر کره بندیبانک کشاورزی

46
اقامتگاه 

بومگردی
2تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان بوالخیر 

کنار گمرک قدیم
43704370اردالن زنگوییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

47
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180ارسالن صفرپورپست بانکبوشکان1دشتستانبوشهر

48
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی630630اسداله اسمعیلیصندوق کارآفرینی امید

49

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

بانک کشاورزیروستای بنداروز- برازجان 4دشتستانبوشهر
اسفندیار برزگر 

توانا
وزارت جهاد کشاورزی60006000

پست بانکبرازجان روستای زیارت1دشتستانبوشهرخرید دام سبک50
اسفندیار عباس 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی180180

51

پرورش گاو 

شیری به روش 

سنتی

1تنگستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی -تنگستان

روستای عالی حسینی

وزارت جهاد کشاورزی600600اسکندر حیدریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200اسکندر قاسمیپست بانکروستای عیسوند1دشتستانبوشهرخرید گاو شیری52

53
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای رودفاریاب
وزارت جهاد کشاورزی180180اسماء جوکارصندوق کارآفرینی امید

54
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180اسماعیل تاجبانک کشاورزیبرازجان روستای بنداروز1دشتستانبوشهر
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55
پرورش گاو 

شیری
3گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش مرکزی 

دهستان حیاتداوود روستای 

عباسی

وزارت جهاد کشاورزی10001000اسماعیل عباسیصندوق کارآفرینی امید

56
اقامتگاه بوم 

گردی آبطویل
5بوشهربوشهر

-روستای آبطویل-بوشهر

جنب پارک جنگلی
صندوق کارآفرینی امید

اسمعیل شاه 

پیری
35003500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

57
پرورش زنبور 

داری
وزارت جهاد کشاورزی350350اسمعیل صداقتپست بانکروستای جمغاری-دشتستان 1دشتستانبوشهر

58
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
صندوق کارآفرینی امید

اسمعیل قشالقی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

59
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
صندوق کارآفرینی امید

اسمعیل کره 

بندی
وزارت جهاد کشاورزی380380

60
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180اسمعیل متقی فرپست بانکبرازجان روستای نی نیزک1دشتستانبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی500500اصغر حیدریبانک کشاورزیبرازجان روستای سرکره1دشتستانبوشهرخرید گاو شیری61

1دیربوشهرشتر داشتی62
- دیر بردستان -بوشهر 

حسن آباد
وزارت جهاد کشاورزی850850اصغر عمرانیبانک توسعه تعاون

63
مشبک کاری 

چوب
2کنگانبوشهر

برکه - بندر کنگان- بوشهر 

چوپان
500500اطهر ایزد پناهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی16001600اعظم استواربانک توسعه تعاونشبانکاره-دشتستان 3دشتستانبوشهرآلویه ورا64

65
راه اندازی 

کارگاه خیاطی
2دشتیبوشهر

شهرستان دشتی روستای 

بحیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600اعظم علینژادبانک توسعه تعاون

66
پرورش بز 

داشتی
1تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان بخش 

مرکزی روستای عمار
وزارت جهاد کشاورزی180180اعظم وفامنشصندوق کارآفرینی امید

67

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی دشت پلنگ
صندوق کارآفرینی امید

افراسیاب 

شمشیری 

شورباخلو

سازمان امور عشایر ایران180180
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68

اقامتگاه 

گردشگری 

سنتی روستای 

بربو

5تنگستانبوشهر

-شهرستان تنگستان-بوشهر

روستای -بخش مرکزی دلوار

بربو

24002400افشین بهادریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

69

گوسفند داشتی 

اصالح 

 راسی30نژادی

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش شنبه و طسوج 

روستای دشت پلنگ

سازمان امور عشایر ایران180180اکبر بهرام بدصندوق کارآفرینی امید

70
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500اکبر جامیانصندوق کارآفرینی امیددالکی، روستای راهدار1دشتستانبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی10101010اکبر عمرانیبانک کشاورزیبی بی خاتون-دیر -بوشهر1دیربوشهرپرورش شتر71

72
پرورش زنبور 

داری
وزارت جهاد کشاورزی200200اکبر مرادی مطلقپست بانکدشتستان1دشتستانبوشهر

1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند73

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان شهر شبانکاره 

روستای ذکریایی

وزارت جهاد کشاورزی180180اله کرم بارگاهیپست بانک

74

پرواربندی 

گوساله به 

سبک صنعتی

4گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ روستای 

پوزگاه

وزارت جهاد کشاورزی74007400اله کرم خاوریبانک کشاورزی

75
تولید کفش 

ماشینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت18801880الهام شاهینیبانک توسعه تعاونگناوه روستای مال قاید5گناوهبوشهر

76
کارگاه 

حصیربافی
100100الهام نعیمی فردصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری- دشتی1دشتیبوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

77
اقامتگاه بوم 

گردی راهدار
3دشتستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

شهر برازجان -دشتستان

روستای راهدار خیابان 

اصلی دو درب بعد از مسجد 

چسبیده به مغازه اقای نامجو

صندوق کارآفرینی امید
الهه جعفری 

مجرد
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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78

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس19نژاد

وزارت جهاد کشاورزی600600الیاس رجب پورصندوق کارآفرینی امیددیلم روستای عامری3دیلمبوشهر

79

اقامتگاه بوم 

گردی روستای 

کردالن

4دشتیبوشهر

-شهرستان دشتی-بوشهر

-بخش شنبه و طسوج

روستای کردالن

صندوق کارآفرینی امید
ام البنین رضایی 

اندیشمند
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

80
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

دشتی اسماعیل - آبپخش

خانی
وزارت جهاد کشاورزی180180امان اهلل مشتاقیصندوق کارآفرینی امید

2دشتستانبوشهردامداری81
برازجان شهر تنگ ارم 

روستای سنا و بن سنا
وزارت جهاد کشاورزی180180امان اله ترزقانپست بانک

82
پرورش بز 

داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای چهاربرج
وزارت جهاد کشاورزی180180امان اله حجیصندوق کارآفرینی امید

83
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای برمک
وزارت جهاد کشاورزی400400امراله برامکیبانک کشاورزی

84
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای شول
وزارت جهاد کشاورزی180180امراله حیدریصندوق کارآفرینی امید

85
پرورش گاو 

شیری
3بوشهربوشهر

بوشهر روستای احمدی 

جنب بهداشت
وزارت جهاد کشاورزی700700امراله خشنودصندوق کارآفرینی امید

86
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای نوکارگزی
وزارت جهاد کشاورزی630630امراله داوودی فرصندوق کارآفرینی امید

87
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

- بخش ارم - دشتستان

روستای پشت پر
صندوق کارآفرینی امید

امراله رحیمی 

قره میر شاملو
وزارت جهاد کشاورزی180180

وزارت جهاد کشاورزی180180امراله شیخیپست بانکبرازجان روستای بنداروز1دشتستانبوشهرخرید دام سبک88

وزارت جهاد کشاورزی180180امید اردانهصندوق کارآفرینی امیداهرم روستای اشکالی1تنگستانبوشهرخرید بز داشتی89
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90
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی720720امید راسخ پورصندوق کارآفرینی امید

91
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

-دشتستان بخش ارم

روستای رودفاریاب
وزارت جهاد کشاورزی200200امید رییسیپست بانک

92

اقامتگاه 

گردشگری 

سنتی روستای 

بربو

5تنگستانبوشهر

-شهرستان تنگستان-بوشهر

روستای -بخش مرکزی دلوار

بربو

22502250امیر بهادریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200امیر تاجصندوق کارآفرینی امیدبخش ارم روستای باغ تاج1دشتستانبوشهرزنبور داری93

5تنگستانبوشهراحداث سردخانه94
- دلوار- تنگستان- بوشهر

روستای گورک
وزارت جهاد کشاورزی57005700امیر دهدشتیپست بانک

95
پرورش زنبور 

عسل
2دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان روستای تلخ آب
پست بانک

امین اهلل حسنی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی200200

96
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم تنگ ارم منزل شخصی
صندوق کارآفرینی امید

امین اله یونسی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی200200

97

گوسفند داشتی 

 30اصالح نژاد 

راسی

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش مرکزی مرتع 

آسمانک

سازمان امور عشایر ایران180180امین آفسانهصندوق کارآفرینی امید

98
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180ایاز امیریپست بانکروستای تنب گوزاب1دشتستانبوشهر

99

طرح پرورش 

گوسفندداشتی 

 راسی 30

اصالح نژادی

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع آسمانک
وزارت جهاد کشاورزی180180ایرج افرازصندوق کارآفرینی امید

100
پرورش گاو 

شیری
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ دهستان 

رود حله روستای گاوسفید

وزارت جهاد کشاورزی900900ایرج روستاییصندوق کارآفرینی امید
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101

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی دشت پلنگ
صندوق کارآفرینی امید

ایرج محمد پور 

شور باخورلو
سازمان امور عشایر ایران180180

102
بسته بندی 

خرما
وزارت جهاد کشاورزی50005000ایمان آصفصندوق کارآفرینی امیدروستای چهاربرج8دشتستانبوشهر

103
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

دشتستان روستای سنا بن 

سنا
وزارت جهاد کشاورزی200200ایمان ترزقانصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی1000010000ایمان سالمیبانک کشاورزیبوشهر11بوشهربوشهرپرورش میگو104

105

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای کردالن 

تنگ برده

صندوق کارآفرینی امید
ایمان علی 

بنیادی
سازمان امور عشایر ایران180180

106
گوسفند داشتی 

 راسی30
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع چاه چاهو
صندوق کارآفرینی امید

ایمان محمودی 

بهلولی
سازمان امور عشایر ایران180180

1دشتیبوشهرزنبورداری107
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای بادام زار
وزارت جهاد کشاورزی350350آرش رهنمودصندوق کارآفرینی امید

108

گوسفند داشتی 

اصالح 

 راسی30نژادی

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش شنبه و طسوج 

روستای دشت پلنگ

سازمان امور عشایر ایران180180آرمین بهرام بدصندوق کارآفرینی امید

109
اقامتگاه بوم 

گردی
6تنگستانبوشهر

روستای - تنگستان

پهلوانکشی
بانک توسعه تعاون

آریا دخت جهان 

بخشان
30003000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

110
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180آسیه عباس زادهپست بانکبرازجان روستای بنداروز1دشتستانبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی350350آفتاب جهانبازصندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان اهرم1تنگستانبوشهرزنبورداری111

1دیربوشهرپرورش بز عدنی112
ابدان روستای -دیر-بوشهر 

احمد اباد
وزارت جهاد کشاورزی430430آمنه اسدی نژادصندوق کارآفرینی امید
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113

بز داشتی 

اصالح ن   ژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای نودرار
وزارت جهاد کشاورزی180180آمنه عاشوریصندوق کارآفرینی امید

114
کارگاه 

حصیربافی
100100آمنه قایدیصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری- دشتی1دشتیبوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6عسلویهبوشهرتولید قارچ115
عسلویه روستای مروع 

سواحل
وزارت جهاد کشاورزی17001700آمنه کنعانیبانک توسعه تعاون

116

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی870870آمنه موتوریپست بانکدیلم گزلوری1دیلمبوشهر

117
مکانیزاسیون 

پرورش میگو
3تنگستانبوشهر

شهر - تنگستان - بوشهر 

سایت پرورش میگو - دلوار 

مزرعه یک- دلوار یک 

وزارت جهاد کشاورزی24002400بابک قنادیانبانک کشاورزی

118
پرورش بز 

داشتی
1تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان اهرم 

روستای بازویی
وزارت جهاد کشاورزی180180بارانی جمالیصندوق کارآفرینی امید

119
پرورش زنبور 

داری
وزارت جهاد کشاورزی350350بارانی محمدازادصندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای سنا1دشتستانبوشهر

120

پرورش بز 

 60دوقلو زا 

راس

وزارت جهاد کشاورزی300300باقر بازصندوق کارآفرینی امیدکنگان روستای هفت چاه1کنگانبوشهر

121
پرورش 

گوسفند و بز
وزارت جهاد کشاورزی180180باقر فوالدیبانک کشاورزیبوشکان- بخش بوشکان 3دشتستانبوشهر

122
طرح توجیهی 

تولید پوشاک
2بوشهربوشهر

استان بوشهر شهرستان 

بوشهر روستای چاهکوتاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200بتول آرامونپست بانک

123
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

- تنگ ارم- دشتستان

روستای سنا بن سنا
وزارت جهاد کشاورزی200200برات وزیری نژادصندوق کارآفرینی امید
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124
گوسفند داشتی 

 راسی30
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای ممریز
وزارت جهاد کشاورزی180180بلوط حاجی لوصندوق کارآفرینی امید

125

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع چاه چاهو
صندوق کارآفرینی امید

بلوط شریفی 

بهلولین
سازمان امور عشایر ایران180180

وزارت جهاد کشاورزی500500بنیامین ریاحیصندوق کارآفرینی امیدتنگستان اهرم خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری126

وزارت جهاد کشاورزی500500به پور گلچمنصندوق کارآفرینی امیداهرم خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری127

128
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان تنگ 

ارم روستای پشت پر
بانک کشاورزی

بهادر اعظمی قره 

میر شاملو
وزارت جهاد کشاورزی180180

129
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش بوشکان 

روستای ارغون
وزارت جهاد کشاورزی180180بهادر رزمیصندوق کارآفرینی امید

130
معرق و )کارگاه 

(مشبک چوب
10001000بهاره زیراییصندوق کارآفرینی امیدروستای احمدی- بوشهر7بوشهربوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدبوشکان3دشتستانبوشهرپرورش زنبور131
بهبود غفاری 

خواه
وزارت جهاد کشاورزی200200

132

گوسفند داشتی 

 راسی 30

اصالح نژادی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر 

-بخش کاکی-دشتی 

روستای بابمنیر

وزارت جهاد کشاورزی180180بهجت گرامیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی540540بهرام حسابی زادهصندوق کارآفرینی امیداهرم روستای سادنی1تنگستانبوشهرگاو شیری133

134
پرورش زنبور 

عسل
3دشتیبوشهر

روستای الور - خورموج 

شرقی
وزارت جهاد کشاورزی525525بهرام حیدریصندوق کارآفرینی امید

135
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای چهوک
وزارت جهاد کشاورزی180180بهروز چشمکبانک کشاورزی
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136
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای احمدحسین
وزارت جهاد کشاورزی180180بهروز دهقانصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرخرید گوسفند137
شبانکاره روستای چهل 

زرعی عجم
وزارت جهاد کشاورزی180180بهنام باقریپست بانک

138

 تولیدات"

 دریایی

 مجسمه سازی)

"(با صدف

1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای -بندر ریگ-گناوه

جزیره شمالی

300300بهنام یوسفیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

139

سردخانه و 

بسته بندی 

خرما

15دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

سعداباد روستای سیاه 

منصور

بانک کشاورزی
بی نظیر خلیفه 

ای
وزارت جهاد کشاورزی68006800

140
پروزش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

ساختمان . خ بسیج.برازجتان

بسیج
وزارت جهاد کشاورزی350350پرهام اژدریصندوق کارآفرینی امید

3دشتستانبوشهردامداری141

شهرستان دشتستان بخش 

بوشکان شمال شهر کلمه 

تلمبه و باغ پرویز حسینی

وزارت جهاد کشاورزی180180پرویز حسینیصندوق کارآفرینی امید

142
پرورش شتر 

داشتی
2گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش مرکزی 

دهستان حیاتداوود روستای 

حاجی آباد

وزارت جهاد کشاورزی10001000پرویز عبدالهیبانک کشاورزی

1بوشهربوشهرگلیم بافی143

بوشهر بخش مرکزی 

دهستان انگالی روستای کره 

بند منزل شخصی اسماعیل 

غالمی پور

پست بانک
پری زاد غالمی 

پور
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

144
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
صندوق کارآفرینی امید

پریزاد کره بندی 

عسکری
وزارت جهاد کشاورزی360360
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2بوشهربوشهرپرورش میگو145

بوشهر بخش مرکزی 

روستای حسن نظام سایت 

شیف

وزارت جهاد کشاورزی20002000توحید حیدریبانک توسعه تعاون

146
کارگاه تولید 

پوشاک
2گناوهبوشهر

بخش -شهرستان گناوه

روستای جزیره - ریگ

جنوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت740740توران طایبصندوق کارآفرینی امید

147
پرورش 

گوسفند عربی
وزارت جهاد کشاورزی350350ثانی پور دانشورپست بانکدشتستان روستای گزبلند1دشتستانبوشهر

148
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200ثریا زمانیصندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای شکرک1دشتستانبوشهر

149
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای تلخ آب
پست بانک

جاسب حسنی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی180180

150
پرورش 

گوسفند و بز
1دشتستانبوشهر

رو.آبپخش.دشتستان.بوشهر

ستایچم درواهی
وزارت جهاد کشاورزی180180جبار کاروانپست بانک

151
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی630630جعفر جوکارصندوق کارآفرینی امید

152

پرورش گاو 

شیری به روش 

سنتی

2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای رودشور-حیاتداوود

وزارت جهاد کشاورزی500500جعفر رضاییصندوق کارآفرینی امید

7بوشهربوشهرپرورش میگو153

بوشهر برازجان خیابان 

فردوسی کوچه خالق پناه 

درب چهارم

وزارت جهاد کشاورزی1000010000جعفر قایدیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردام سبک154
دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ ارم
وزارت جهاد کشاورزی180180جعفرقلی صداقتپست بانک

155
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان بخش 

بوشکان روستای ایلشهر
وزارت جهاد کشاورزی350350جالل محمدیصندوق کارآفرینی امید
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156
طرح احداث 

کارخانه
45گناوهبوشهر

- شهرستان گناوه- بوشهر 

روستای کوهک- بخش ریگ
وزارت جهاد کشاورزی6000060000جالل همتی نژادبانک توسعه تعاون

157
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع آسمانک
وزارت جهاد کشاورزی180180جلیل آفرازصندوق کارآفرینی امید

158
پرورش گاو 

شیری
2گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای چهاربرج
صندوق کارآفرینی امید

جمال الدین 

جمالی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

صندوق کارآفرینی امیدتنگستان اهرم خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری159
جمال رضایی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

160
گوسفند داشتی 

 راسی30
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع آسمانک
سازمان امور عشایر ایران180180جمشید آفسانهصندوق کارآفرینی امید

161

گوسفند داشتی 

 راسی 30

اصالح ن   ژادی

2دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

الور -بخش مرکزی- دشتی

شرقی

وزارت جهاد کشاورزی180180جمعه افراشهصندوق کارآفرینی امید

162
پرورش دام 

سبک
3دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ سوک
پست بانک

جهان بخش 

امینی
وزارت جهاد کشاورزی180180

163

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دشتی بخش مرکزی مرتع 

بیدستان

صندوق کارآفرینی امید
جهان شش 

بلوکی
سازمان امور عشایر ایران180180

164
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ ارم
وزارت جهاد کشاورزی180180جهانقلی صداقتبانک کشاورزی

165

گوسفند داشتی 

 30اصالح نژاد 

راسی

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش مرکزی مرتع 

آسمانک

صندوق کارآفرینی امید
جهانگیر شریفی 

بهلولی
سازمان امور عشایر ایران180180
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166
پرورش بز 

دوقلو زا
وزارت جهاد کشاورزی180180جواد رضاییصندوق کارآفرینی امیدبوشهر جم روستای نیالب1جمبوشهر

2دشتستانبوشهرتوسعه دامداری167
بوشهر شهرستان دشتستان 

بخش بوشکان شهر بوشکان
وزارت جهاد کشاورزی180180چنگیز نوروزیبانک کشاورزی

168
خدمات 

سردخانه ای
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500حامد ابراهیمیبانک توسعه تعاونروستای بهر باغ- جم5جمبوشهر

صندوق کارآفرینی امیداهرم تنگ باهوش1تنگستانبوشهرزنبوداری169
حامد رضایی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

170

گلخانه 

هیدروپونیک 

تولید گوجه 

فرنگی

10دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای -شهرکاکی-دشتی

تلخو

وزارت جهاد کشاورزی2500025000حامد قاسمیپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدبوشکان2دشتستانبوشهرزنبورداری171
حبیب اله چشمه 

سیماب
وزارت جهاد کشاورزی350350

172
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم رود 

فاریاب
وزارت جهاد کشاورزی180180حبیب اله صادقیپست بانک

173
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180حبیب اله صداقتبانک کشاورزیبرازجانروستای برده1دشتستانبوشهر

174
 15گاوشیری 

راس
صندوق کارآفرینی امیددیلم روستای عامری3دیلمبوشهر

حبیب اله محمد 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

175
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

اسالم آباد

وزارت جهاد کشاورزی180180حبیب حبیبیصندوق کارآفرینی امید

176
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای پشت پر
پست بانک

حبیب رحیمی 

طلب
وزارت جهاد کشاورزی350350
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وزارت جهاد کشاورزی300300حبیب میرزاییصندوق کارآفرینی امیدباغ عالی-دیر-بوشهر1دیربوشهرپرورش بز عدنی177

178
پرورش 

زنبورعسل
صندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان اهرم خاییز1تنگستانبوشهر

حجت اهلل 

رضایی رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

179
پرورش دام 

سبک
صندوق کارآفرینی امیدتنگ فاریاب- دشتستان 1دشتستانبوشهر

حرمت خانم 

مصدق
وزارت جهاد کشاورزی180180

180
تولید گوجه 

فرنگی داربستی
وزارت جهاد کشاورزی52005200حسن ابراهیمیبانک توسعه تعاونلمبدان- دیر - بوشهر 5دیربوشهر

181
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180حسن احمدیصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای جمغاری1دشتستانبوشهر

182

پرورش 

گوسفند وبز 

اصالح نژادشده

1دیلمبوشهر
دیلم روستای سیاهمکان 

بزرگ
وزارت جهاد کشاورزی230230حسن اکبریپست بانک

183
کشت گیاهان 

دارویی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای چهاربرج-حیاتداوود

وزارت جهاد کشاورزی400400حسن امیریصندوق کارآفرینی امید

184
پرورش دام 

سبک
4دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

روستانی ارغون برواز

بانک کشاورزی
حسن انصاری 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی180180

185
پرورش شتر 

مولد
وزارت جهاد کشاورزی200200حسن بنده خداصندوق کارآفرینی امیدچاه خانی- دشتستان 1دشتستانبوشهر

186

پودرسنگ 

وسنگ های 

دانه بندی شده

11گناوهبوشهر
بندرریگ روستای گمارون 

گلخاری12کیلومتر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500حسن بهروزیبانک توسعه تعاون
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187
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

بهمنیاری شرقی

صندوق کارآفرینی امید
حسن بهمنیاری 

پور
وزارت جهاد کشاورزی180180

188
پرورش 

گوسفند و بز
1دشتستانبوشهر

روستای بنار .شهر آبپخش

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی180180حسن پادستپست بانک

189
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی630630حسن تیربخشصندوق کارآفرینی امید

190
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

بخش مرکزی -گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

احمدحسین

وزارت جهاد کشاورزی180180حسن حیاتیصندوق کارآفرینی امید

191

تولید رب 

کنسرو و اب 

گوجه فرنگی

وزارت جهاد کشاورزی5600056000حسن خیاطیبانک کشاورزیروستای شهنیا-دیر-بوشهر2دیربوشهر

192
پرورش گاو 

شیری
2گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ روستای 

رودشور

وزارت جهاد کشاورزی400400حسن رضاییصندوق کارآفرینی امید

193
مجتمع بوم 

گردی
3000030000حسن زارعیپست بانککنگان روستای نخل غانم18کنگانبوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200حسن صالحی پورصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای بنداروز1دشتستانبوشهرزنبور عسل194

195
پرورش دام 

سبک
صندوق کارآفرینی امیدبخش ارم روستای بزپر1دشتستانبوشهر

حسن صیادفرد 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی180180

196
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

شول

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن طاهریصندوق کارآفرینی امید
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197
پرورش زنبور 

عسل
2دیربوشهر

- دراهک - دیر - بوشهر 

سر کوه
وزارت جهاد کشاورزی508508حسن عمرانیبانک توسعه تعاون

198

زنبور داری به 

 120ظرفیت 

کندو

وزارت جهاد کشاورزی350350حسن غالمیصندوق کارآفرینی امیدچاهکوتاه- استان بوشهر 1بوشهربوشهر

199
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی630630حسن کره بندیصندوق کارآفرینی امید

200
گیاه دارویی 

الویه ورا
2دیربوشهر

روستایی -دیر-بوشهر 

لمبدان
وزارت جهاد کشاورزی700700حسن گنخکیبانک توسعه تعاون

201
پرورش گاو 

شیری
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

شول

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن نیرمصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی180180حسنعلی نیکنامصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای تنب گوراب1دشتستانبوشهرخرید دام سبک202

203
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180حسین احمدیصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای جمغاری1دشتستانبوشهر

204

گوسفند داشتی 

 راسی 30

اصالح ن   ژادی

1دشتیبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

مرتع آسمانک-دشتی
وزارت جهاد کشاورزی180180حسین اشنودصندوق کارآفرینی امید

205
پرورش 

گاوشیری
2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای عباسی-حیاتداوود

وزارت جهاد کشاورزی740740حسین بارانیصندوق کارآفرینی امید

206

اقامتگاه بوم 

گردی روستای 

قلعه حیدر

5گناوهبوشهر

-شهرستان گناوه-بوشهر

کوچه -روستای قلعه حیدر

انتهای کوچه -کنار باغ سیوا

کنار ساحل

84008400حسین بنکیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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207
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی350350حسین تاجبانک کشاورزیبرازجان روستای چهار برج1دشتستانبوشهر

صندوق کارآفرینی امیدتنگستان اهرم خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری208
حسین ثاقبی 

منفرد
وزارت جهاد کشاورزی350350

209
پرورش گاو 

شیری
1تنگستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

بخش مرکزی -تنگستان

روستای حسین سادنی

وزارت جهاد کشاورزی600600حسین جمالیصندوق کارآفرینی امید

210

ساخت ماشین 

آالت و ادوات و 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

1تنگستانبوشهر
بوشهر اهرم دهستان باغک 

روستای کاکلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حسین چمرانصندوق کارآفرینی امید

211
پرورش 

گوسفند و بز
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان شهر 

بوشکان روستای ایلشهر
وزارت جهاد کشاورزی180180حسین دوقزلوبانک کشاورزی

212
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

دشتستان روستای حسن 

آباد
پست بانک

حسین رجبی 

بنداروز
وزارت جهاد کشاورزی350350

وزارت جهاد کشاورزی200200حسین رستگارصندوق کارآفرینی امیدبوشکان3دشتستانبوشهرزنبور داری213

214
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای کناربندک
صندوق کارآفرینی امید

حسین رضایی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی180180

215
زنبور داری و 

تولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی350350حسین روستاصندوق کارآفرینی امیدروستای بهارستان- جم1جمبوشهر

216
پروار بندی 

گوساله
2دیربوشهر

بردخون -دیر -بوشهر

روستای شهنیا
وزارت جهاد کشاورزی67606760حسین ریشهریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی180180حسین رئیسیصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای لرده1دشتستانبوشهرخرید دام سبک217

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین سهولیصندوق کارآفرینی امیددیر محله باغ10دیربوشهردامپروری218

219
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی700700حسین شبانکارهصندوق کارآفرینی امیدروستای تلسبز.آبپخش1دشتستانبوشهر



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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220

کارگاه تولید 

انواع مصنوعات 

چوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500حسین شهابیصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری- دشتی 3دشتیبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین شیخیصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای نینیزک2دشتستانبوشهرزنبورداری221

222
پرواربندی 

گوساله
3دشتستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش بوشکان-دشتستان

روستای شاهیجان

بانک کشاورزی
حسین عمرانی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی63006300

223

تعمیر و تجهزیر 

واحد پرورش 

گاو شیری

صندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای ابوالفیروز1دشتستانبوشهر
حسین 

غالمشاهی
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت جهاد کشاورزی350350حسین فوالدیصندوق کارآفرینی امیدبوشکان1دشتستانبوشهرزنبورداری224

225
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

احمد حسین

صندوق کارآفرینی امید
حسین قلی 

امیریان
وزارت جهاد کشاورزی180180

226
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی630630حسین کره بندیصندوق کارآفرینی امید

227
پرورش بز 

وگوسفند
3دشتستانبوشهر

سعداباد روستای تل سرکوه 

منزل شخصی
وزارت جهاد کشاورزی180180حسین محمدیپست بانک

228
پرورش دام 

سبک و سنگین
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر بخش 

شبانکاره روستای خلیفه ای
وزارت جهاد کشاورزی180180حسین محمدیپست بانک

229

پرورش بز 

 90دوقلو زا 

راس

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین مردایصندوق کارآفرینی امیدکنگان روستای جدید تمبک1کنگانبوشهر



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

230

گلخانه کشت 

سبزی و صیفی 

جات

3جمبوشهر
شهرستان - استان بوشهر 

روستای بیدخوار- جم 
وزارت جهاد کشاورزی25002500حسین مهرابیبانک کشاورزی

231
پرورش شتر 

داشتی
1دیربوشهر

روستای تل -دیر-بوشهر 

سنگ
وزارت جهاد کشاورزی10101010حسین ناطقی رادبانک کشاورزی

232
گلخانه سبزی و 

صیفی و نشا
وزارت جهاد کشاورزی52005200حسین ویسوییبانک کشاورزیروستای نینیزک- دشتستان 4دشتستانبوشهر

233
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

بخش سعدآباد - دشتستان 

روستای شول- 
بانک کشاورزی

حسین یزدان 

پرست
وزارت جهاد کشاورزی180180

234

پرورش گاو 

شیری به روش 

سنتی

2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

شول

صندوق کارآفرینی امید
حسینعلی 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی500500

235
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای شکرک
صندوق کارآفرینی امید

حسینعلی قره 

بیگی توابع
وزارت جهاد کشاورزی200200

236
پرورش دام 

سبک
2دشتستانبوشهر

-بخش مرکزی  –دشتستان 

 روستای امیر آباد
پست بانک

حسینقلی عرب 

زاده دشتی
وزارت جهاد کشاورزی180180

237
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای احمدحسین
صندوق کارآفرینی امید

حکیمه آقایی 

امیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی180180

238
پرورش بز 

دوقلوزا
وزارت جهاد کشاورزی300300حلیمه اجراییصندوق کارآفرینی امیدبرکه چوپان کنار مسجد1کنگانبوشهر

239

پرورش زنبور 

ظرفیت )عسل 

( کندو70

وزارت جهاد کشاورزی508508حلیمه کمالیانبانک کشاورزیکنگان روستای چاه مجنون1کنگانبوشهر



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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240
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

اسالم آباد

صندوق کارآفرینی امید
حمداله ابراهیم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی180180

وزارت جهاد کشاورزی180180حمزه بنده خداصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای چاه خانی1دشتستانبوشهرخرید شتر241

242
پرورش زنبور 

عسل
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

شنبه- دشتی 
وزارت جهاد کشاورزی225225حمزه کرمی زادهصندوق کارآفرینی امید

9تنگستانبوشهرپرورش میگو243

سه را ه - - تنگستان 

روستای علی آباد - جایینک 

سایت پرورش میگوی - 

12 قطعه 2دلوار 

وزارت جهاد کشاورزی20002000حمید پارسیانبانک توسعه تعاون

244
پرورش گاو 

شیری سمینتال
1دیربوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای -بخش مرکزی-دیّر

لمبدان حاجی آباد

صندوق کارآفرینی امید
حمید حشمتی 

راد
وزارت جهاد کشاورزی400400

245

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس10نژاد 

وزارت جهاد کشاورزی900900حمید خلیفهپست بانکدیلم روستای شیخ زنگی3دیلمبوشهر

246
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

دشتستان روستای تنگ 

درکش
وزارت جهاد کشاورزی180180حمید صداقتصندوق کارآفرینی امید

247

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

هشیرو- شنبه -دشتی 
وزارت جهاد کشاورزی180180حمید فرج زادهصندوق کارآفرینی امید

248
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای نوکارگزی
وزارت جهاد کشاورزی630630حمید کامرانصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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249

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

پرزیه-دشتی مرتع آب نار
صندوق کارآفرینی امید

حمیدرضا 

محمودی
سازمان امور عشایر ایران180180

250

زنبور داری به 

 85ظرفیت 

کندو

1دشتستانبوشهر
شهرستان بوشهر روستای 

ننیزک
وزارت جهاد کشاورزی350350حمیده آب آذرپست بانک

251
کشت گیاهان 

دارویی
بانک توسعه تعاونبرازجان روستای بنداروز2دشتستانبوشهر

حمیده خنفری 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی600600

252

سردخانه و 

بسته بندی 

خرما انواع 

سبزیجات قارچ 

و صیفی جات

وزارت جهاد کشاورزی3000030000حمیده سهرابیبانک کشاورزیدشتستان روستای بنداروز25دشتستانبوشهر

253

مزرعه پرورش 

میگو سایت 

شیف

وزارت جهاد کشاورزی96009600حمیرا کیهانبانک کشاورزیروستای حسن نظام- شیف 7بوشهربوشهر

254
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی225225حیدر قائدصندوق کارآفرینی امیدروستای حسین زایری1دشتیبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی200200حیدر بنده خداصندوق کارآفرینی امیدچاه خانی- دشتستان 1دشتستانبوشهرپرورش شتر255

256
زنبورداری و 

تولید عسل
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای قایدی
وزارت جهاد کشاورزی350350حیدر بهمنیصندوق کارآفرینی امید

257
پرورش گاو 

 راس19شیری 
وزارت جهاد کشاورزی500500حیدر خدریصندوق کارآفرینی امیددیلم روستای شهرویران3دیلمبوشهر

258
زنبور داری و 

تولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی350350حیدر رحمانی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای پلنگی- جم1جمبوشهر



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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259
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

- بخش بوشکان - برازجان 

روستای برواز ارغون
وزارت جهاد کشاورزی180180حیدر زنگنهپست بانک

260

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی 30

اصالح نژادی

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور شرقی
صندوق کارآفرینی امید

حیدر شش 

بلوکی
وزارت جهاد کشاورزی180180

261
پرورش شتر 

داشتی
2دیربوشهر

روستای باغ -دیر - بوشهر 

پسته
وزارت جهاد کشاورزی10101010حیدر عمرانیبانک کشاورزی

262

طرح توجیه 

اقتصادی راه 

اندازی کارگاه 

تولید مصنوعات 

چوبی

2دشتیبوشهر
شهرستان دشتی روستای 

کلل دشتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت12501250حیدر غریبیصندوق کارآفرینی امید

263

پرورش بز 

 60دوقلو زا 

راس

وزارت جهاد کشاورزی300300حیدر کریصندوق کارآفرینی امیدکنگان روستای هفت چاه2کنگانبوشهر

264
پرورش بز 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی180180حیدر مرادیصندوق کارآفرینی امیدتنگستان باغچه شمالی1تنگستانبوشهر

265
کنده کاری 

روی چوب
200200حیدر نثاریصندوق کارآفرینی امیدروستای بندرگاه-بوشهر1بوشهربوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

266
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180حیدر نیکنامبانک کشاورزیروستای جمغاری-دشتستان 1دشتستانبوشهر

267
پروار بندی 

گوساله
بانک کشاورزیبرازجان روستای بنداروز26دشتستانبوشهر

خدا مراد 

گرمسیری
وزارت جهاد کشاورزی4000040000
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268
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

کمالی

وزارت جهاد کشاورزی180180خداداد کمالیصندوق کارآفرینی امید

3دشتستانبوشهراحداث گلخانه269

- شهرستان دشتستان 

روستای -بخش مرکزی 

ننیزک

وزارت جهاد کشاورزی60006000خدارحم عزیزیبانک کشاورزی

270
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ سوک
وزارت جهاد کشاورزی350350امینی. خداکرمپست بانک

271
کارگاه 

حصیربافی
100100خدیجه افراشتهصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری- دشتی1دشتیبوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

272
پرورش بز 

دوقلوزا
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای چم چشمه
وزارت جهاد کشاورزی180180خدیجه بسیمبانک کشاورزی

5دشتیبوشهرتولیدی پوشاک273

شهرستان دشتی شهر 

خورموج روستای محمدآباد 

خیابان شهید محمد عابدی 

روبروی آژانس تلفنی 

محمدی کنار دهیاری ملک 

منصور زارعی

بانک توسعه تعاون
خدیجه علی باز 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

وزارت جهاد کشاورزی300300خزعل حسن پورصندوق کارآفرینی امیدجنب مسجد-برکه چوپان 1کنگانبوشهرپرورش بز دوقلوا274

275
 19گاوشیری 

راس
وزارت جهاد کشاورزی600600خسرو رجب پورصندوق کارآفرینی امیددیلم روستای بیدو3دیلمبوشهر

276
طرح پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای بحیری
صندوق کارآفرینی امید

خلیل صیادی 

شتاب
وزارت جهاد کشاورزی180180
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277
پرورش گاو 

شیری
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

احمدحسین

وزارت جهاد کشاورزی10001000خلیفه حیاتیصندوق کارآفرینی امید

278
زنبور داری و 

تولید عسل
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای جنوب جم
وزارت جهاد کشاورزی350350خلیل ساربانصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای لمبدان-دیر-بوشهر1دیربوشهرپرورش شتر279
خورشید ناطقی 

زاد
وزارت جهاد کشاورزی10101010

280
پرورش زنبور 

عسل
1دشتیبوشهر

روستای الور - خورموج 

شرقی
صندوق کارآفرینی امید

خیراله رضایی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی300300

281

صندوق خرد 

محلی روستایی 

خلیفه ای

47دشتستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

- آبپخش- دشتستان

روستای خلیفه ای

صندوق کارآفرینی امید200200خیری آقاصندوق کارآفرینی امید

1دیربوشهرپرورش بز عدنی282
دیر لمبدان رو ب -بوشهر

روی پارک
وزارت جهاد کشاورزی430430خیری زبیریصندوق کارآفرینی امید

283
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

چشمه

وزارت جهاد کشاورزی180180داراب قنبریصندوق کارآفرینی امید

1تنگستانبوشهرخرید بز داشتی284
بوشهر تنگستان بخش 

مرکزی روستای خاییز
صندوق کارآفرینی امید

داریوش رستمی 

مفرد
وزارت جهاد کشاورزی180180

4دشتستانبوشهردامداری285
برازجان بعد از فلکه گنجی 

روستای تنب گوراب
وزارت جهاد کشاورزی180180داریوش صداقتصندوق کارآفرینی امید

286
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی88008800داریوش ممنونبانک کشاورزیبرازجان روستا زیارت5دشتستانبوشهر
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287

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیددیلم روستای کنارکوه3دیلمبوشهر
داود دشمن 

زیاری
وزارت جهاد کشاورزی500500

288
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
صندوق کارآفرینی امید

درنا قشالق 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دشتستانبوشهرزنبورداری289
دشتستان بوشکان روستای 

خوش ایل
صندوق کارآفرینی امید

درنا کاظمی 

درست
وزارت جهاد کشاورزی200200

290

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس18نژاد 

وزارت جهاد کشاورزی500500دولتی کاوی نژادصندوق کارآفرینی امیددیلم روستای بنه اسماعیل3دیلمبوشهر

291
زنبور داری و 

تولید عسل
صندوق کارآفرینی امیدروستای علی آباد- جم1جمبوشهر

رامین باهوش 

اشکنانی
وزارت جهاد کشاورزی350350

292
پروزش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش تنگ ارم 

روستای رونی
وزارت جهاد کشاورزی200200رامین صیادقایدیصندوق کارآفرینی امید

293
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

سعد آباد روستا سیاه منصور 

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی180180راه خدا خواجهصندوق کارآفرینی امید

294

صندوق خرد 

امام رضا 

روستای مال 

قاید

30گناوهبوشهر
روستای مال خلیفه - گناوه

ای
صندوق کارآفرینی امید400400رباب بویراتیصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرزنبورداری295
دشتستان تنگ ارم روستای 

رونی
صندوق کارآفرینی امید

رحمان صیاد 

قایدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

296

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع چاه چاهو
صندوق کارآفرینی امید

رحمان نظامی 

منفرد
سازمان امور عشایر ایران180180
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297

پرورش بز 

پرورش )داشتی 

و اصالح نژاد بز 

(گوشتی 

4تنگستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش دلوار-تنگستان

روستای دهنو

وزارت جهاد کشاورزی39503950رسول جمالیبانک کشاورزی

298
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا اعضم پورصندوق کارآفرینی امیددشتستان بخش ارم1دشتستانبوشهر

299
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی180180رضا انگالیپست بانکروستای مشفق آباد.آبپخش1دشتستانبوشهر

300

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای کردالن 

مرتع تنگ برده

سازمان امور عشایر ایران180180رضا بنیادیصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهرزنبورداری301
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور شرقی
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا تقواییصندوق کارآفرینی امید

302
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای کمالی
وزارت جهاد کشاورزی180180رضا رستمیصندوق کارآفرینی امید

303

کارگاه طراحی 

تولید و عرضه 

انواع مبلمان 

چوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000رضا رمضانیصندوق کارآفرینی امیداهرم5تنگستانبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی700700رضا سلطانیپست بانکآبپخش روستای چم تنگ1دشتستانبوشهرگاو شیری304

305
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی520520رضا سیمرغصندوق کارآفرینی امیدتنگستان ساحلی بوالخیر1تنگستانبوشهر

306
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای بادام زار
وزارت جهاد کشاورزی180180رضا کدخداییصندوق کارآفرینی امید
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7بوشهربوشهرپرورش میگو307

بوشهر بخش مرکزی 

روستای حسن نظام سایت 

 1پرورش میگو شیف کانال 

90قطعه 

وزارت جهاد کشاورزی50005000رضا میرشکاریبانک کشاورزی

308
پرورش 

گوسفند و بز
1دشتستانبوشهر

روستای .شهر آبپخش

میاندشت
وزارت جهاد کشاورزی180180رضا نوشادپست بانک

309
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180رضاقلی روان بدصندوق کارآفرینی امیددشتستان تنب گوراب1دشتستانبوشهر

150150رضوان سپهیپست بانکدیلم روستای کنارکوه1دیلمبوشهرحصیربافی310
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

311

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای سرمک
وزارت جهاد کشاورزی180180رضوان سعیدیصندوق کارآفرینی امید

312
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ فاریاب
صندوق کارآفرینی امید

رضوان صالحی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دشتیبوشهرنخ ریسی سنتی313

شهرستان -استان بوشهر

روستای -خورموج-دشتی

کردوان سفلی کد پستی 

7554174983

300300رقیه زارعیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

314
کارگاه تولیدی 

پوشاک
5دیلمبوشهر

دیلم روستای سیامکان 

بزرگ
صندوق کارآفرینی امید

رقیه محمدی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

315
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

استان بوشهرشهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

روستای فاریاب

وزارت جهاد کشاورزی300300رمضان آرامونپست بانک
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1گناوهبوشهرپرورش بز بومی316

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای کوهک-حیاتداوود

وزارت جهاد کشاورزی180180رمضان پاک نیتصندوق کارآفرینی امید

317
خرید گوسفند 

بومی سنتی
بانک کشاورزیتل سیاه- شهرستان بوشهر 1بوشهربوشهر

رمضان عظیم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی180180

318
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

دشتستان روستای تنگ 

فاریاب
وزارت جهاد کشاورزی200200رمضان مصدقپست بانک

1تنگستانبوشهرخرید بز داشتی319
بوشهر تنگستان اهرم 

روستای بازویی
وزارت جهاد کشاورزی180180روح اهلل جمالیصندوق کارآفرینی امید

320
پرورش گاو 

شیری
2تنگستانبوشهر

-شهرستان تنگستان

-روستای محموداحمدی

کنار بابایی

وزارت جهاد کشاورزی950950روح اهلل دل شبصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدبوشکان- بخش بوشکان 2دشتستانبوشهرزنبور داری321
روح اهلل وزیری 

پور
وزارت جهاد کشاورزی200200

322

توسعه طرح 

زنبورداری و 

افزایش تولید 

عسل

2دشتستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش ارم-دشتستان

روستای سنا بن سنا

وزارت جهاد کشاورزی200200روح اله پالدیصندوق کارآفرینی امید

323

طرح تولیدی 

محصوالت 

گلخانه ای

10دشتیبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای الورشرقی-دشتی
وزارت جهاد کشاورزی1670016700روح اله خواجهپست بانک

324
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

شول

وزارت جهاد کشاورزی180180روح اله طاهریصندوق کارآفرینی امید

325
پرورش بز 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی180180روح اله عالی پورصندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان اهرم بنه گز1تنگستانبوشهر
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326
پرورش 

زنبورداری
وزارت جهاد کشاورزی200200روح انگیز همتیصندوق کارآفرینی امیدبخش ارم روستای پرگانک2دشتستانبوشهر

327

صندوق 

خردحضرت 

رقیه روستای 

گوابین

صندوق کارآفرینی امید400400روشن عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدگناوه روستای گوابین30گناوهبوشهر

1دیلمبوشهرحصیربافی328
شهرستان -استان بوشهر

روستای حصار-دیلم
150150رویا دشمن زیاریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

329

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع آسمانک
سازمان امور عشایر ایران180180زری جعفریصندوق کارآفرینی امید

100100زکیه افراشتهصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری- دشتی 1دشتیبوشهرکارگاه عبا بافی330
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

331
کارگاه 

حصیربافی
100100زلیخا افراشتهصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری- دشتی1دشتیبوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

332
کشت گیاهان 

دارویی
3دشتستانبوشهر

بخش -شهرستان دشتستان

روستای میلک- شبانکاره
وزارت جهاد کشاورزی16001600زلیخا مشفق نژادبانک توسعه تعاون

333
پرورش 

بزدوقلوزا
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای تنگمان
وزارت جهاد کشاورزی180180زهرا ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری- دشتی1دشتیبوشهرکارگاه عبا بافی334
زهرا احمدیان 

زاده
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

335
پرورش 

گوسفند و بز
وزارت جهاد کشاورزی180180زهرا اله یاریبانک کشاورزیروستای بنارآزادگان.آبپخش1دشتستانبوشهر

336
پرورش 

گوسفند و بز
1دشتستانبوشهر

شهرستان .استان بوشهر

شهر آبپخش .دشتستان 

روستای بنار سلیمانی

وزارت جهاد کشاورزی180180زهرا جهانبازیانپست بانک
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100100زهرا رضاییصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری-دشتی2دشتیبوشهرکارگاه عبا بافی337
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

338
کارگاه گلیم 

بافی
پست بانکروستای بحیری- دشتی 1دشتیبوشهر

زهرا صیادی 

شتاب
145145

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

339

توسعه دفتر 

خدمات فناوری 

اطالعات 

روستایی سرمل

1بوشهربوشهر
بوسهر بخش مرکزی 

روستای سرمل
300300زهرا مبارکیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

340

تولیدی پوشاک 

- زنانه  )

- مجلسی 

بچه - محلی 

(مردانه - گانه 

3دشتستانبوشهر

شهرستان - بوشهر 

روستای - دشتستان 

- خیابان دانش - سرقنات 

جنب مدرسه دانش

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زهرا محمدیصندوق کارآفرینی امید

341
صندوق خرد 

محلی کوثر
صندوق کارآفرینی امید400400زهراء عوضیصندوق کارآفرینی امیدگناوه روستای چهارمحال30گناوهبوشهر

342

بسته بندی 

خشکبار، 

حبوبات ،ادویه 

جات وقهوه

10تنگستانبوشهر

بوشهر، تنگستان، بخش 

ساحلی دلوار، روستای 

گورک محمدرحیمی

وزارت جهاد کشاورزی59105910زهره احمدیبانک توسعه تعاون

343
پرورش بز 

دوقلو زا
1جمبوشهر

شهرستان جم بخش ریز 

روستای دره بان
وزارت جهاد کشاورزی300300زهره حاتمیصندوق کارآفرینی امید

344
کارگاه خیاطی 

و تولیدی لباس
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000زهره صالحیصندوق کارآفرینی امیدروستای مال قاید- گناوه20گناوهبوشهر

345
دامداری بز 

دوقلو زا
صندوق کارآفرینی امیددیر روستای مال سالمی1دیربوشهر

زهیر درویشی 

صدق
وزارت جهاد کشاورزی430430
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346
پرورش گاو 

شیری
2گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای چهارروستایی
وزارت جهاد کشاورزی12501250زیبا ر ضاییصندوق کارآفرینی امید

347
پرورش بز 

داشتی
1تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان اهرم 

روستای شیرمردقایدی
وزارت جهاد کشاورزی180180زینب آذرپیراصندوق کارآفرینی امید

348

کارگاه تولید 

پوشاک مردانه 

و زنانه

4گناوهبوشهر

بخش - شهرستان گناوه 

روستای چاه - مرکزی 

- جاده بهمنیاری- بردی 

2پالک - کوچه خلیلی یکم 

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000زینب حسینیپست بانک

1دشتیبوشهرنخ ریسی سنتی349
- خورموج- شهرستان دشتی

روستای کردوان
200200زینب زارعیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

350

صندوق خرد 

فاطمیه 

روستای عباسی

صندوق کارآفرینی امید400400زینب شامرادیصندوق کارآفرینی امیدگناوه روستای عباسی30گناوهبوشهر

351
کارگاه 

حصیربافی
150150زینب غریبیپست بانکروستای بحیری- دشتی1دشتیبوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

352
پرورش بز 

داشتی
1تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان بخش 

مرکزی روستای سمل 

شمالی

وزارت جهاد کشاورزی180180زینب غالمزادهصندوق کارآفرینی امید

353
گوجه فرنگی 

داربستی
وزارت جهاد کشاورزی45004500زینت باقریبانک توسعه تعاونآبدان- بندر دیر - بوشهر 5دیربوشهر

354
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای دشت پلنگ-دشتی
صندوق کارآفرینی امید

ژیال 

محمدپورشورباخو

رلو

وزارت جهاد کشاورزی180180

200200ساره بناء زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای سرکره-برازجان1دشتستانبوشهرگلیم بافی355
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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356
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
صندوق کارآفرینی امید

ساالر قشالقی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

357
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ روستای 

جزیره جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی180180سالم راشدیصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرزنبورداری358
دشتستان روستای سنا بن 

سنا
پست بانک

سبز علی قاید 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی250250

359
پرورش 

گوسفند و بز
بانک کشاورزیبوشکان3دشتستانبوشهر

سپهدار رحیمی 

داشه مرلو
وزارت جهاد کشاورزی180180

صندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری360
سپهدار رضایی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی350350

361

پرورش شتر 

مرغ پرواری 

تک سنی

4تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان حد فاصل 

روستای چاه پیر به سمت 

چاهکوتاه

وزارت جهاد کشاورزی46504650سجاد دهقانیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری362
سجاد رضایی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

363

تولید مصنوعات 

چوبی مورد نیاز 

مبلمان شهری 

از قبیل نیمکت 

خیابانی و 

پارکیو المان در 

میدان ها و 

گلدان چوبی

4جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بهرباغ بعد از پل بهر ابتدای 

جاده ساحلی جنب مسجد 

نور خواه

صندوق کارآفرینی امید
سعید حاتمی 

نسب
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400

364
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

- بخش ارم - دشتستان 

روستای تلخ آب
وزارت جهاد کشاورزی200200سعید مرادیصندوق کارآفرینی امید
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365
پرورش بز 

دوقلو زا
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای علی آباد
وزارت جهاد کشاورزی180180سکینه پرهیز کاربانک کشاورزی

366
کارگاه تولیدی 

پوشاک
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سکینه پیمانیصندوق کارآفرینی امیدروستای قایدی- جم2جمبوشهر

367

کارگاه 

دوزندگی 

روتختی و رو 

بلشتی

6گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای محمدصالحی 

روبه روی بسیج ولیعصر

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500سکینه جعفریصندوق کارآفرینی امید

368

ایجاد سردخانه 

و نگهداری 

محصوالت

وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400سکینه زایریصندوق کارآفرینی امیدروستای بهارستان-جم4جمبوشهر

بانک توسعه تعاوندیلم روستای کنارکوه32دیلمبوشهرحصیربافی369
سلطنت زرین 

چشمه مراد
24002400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

370

زنبور داری به 

 85ظرفیت 

کندو

1بوشهربوشهر
شهرستان بوشهر روستای 

دویره پشت ایستگاه پلیس
وزارت جهاد کشاورزی350350سمیه عابدیصندوق کارآفرینی امید

371

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش مرکزی 

روستای مقاتل

وزارت جهاد کشاورزی180180سمیه قاسمیصندوق کارآفرینی امید

372
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180سهراب دشتیبانک کشاورزیبوشکان1دشتستانبوشهر

373
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی جاده روستای الور 

شرقی

وزارت جهاد کشاورزی180180سهراب علیزادهصندوق کارآفرینی امید
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374
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای رودشور-حیاتداوود

وزارت جهاد کشاورزی180180سهراب کرکیصندوق کارآفرینی امید

375
اقامتگاه بوم 

گردی ننیزک
9دشتستانبوشهر

روستای -دشتستان-بوشهر

ننیزک
50005000سهیل مالکیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

52گناوهبوشهرکشتارگاه طیور376
گناوه، بخش ریگ، روستای 

پوزگاه
بانک توسعه تعاون

سید جبار 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی5900059000

377
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیدشتستان روستای موردخیر1دشتستانبوشهر

سیابخش 

خواجوی
وزارت جهاد کشاورزی13401340

صندوق کارآفرینی امیداهرم روستای باغک2تنگستانبوشهرگاوداری378
سید امین 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی900900

379

گلخانه تولید 

سبزی و صیفی 

و نشاء

15دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای -کاکی -دشتی 

ریگدان شهرک آسایش

وزارت جهاد کشاورزی1700017000سید رضا حسینیپست بانک

380

تولید یخ قالبی 

و خدمات 

صیادی

8بوشهربوشهر

- جزیره شیف - بوشهر

اسکله صیادی ماهیگیری 

جزیره شیف

صندوق کارآفرینی امید
سید طالب 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

381
پرورش 

گاوشیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر

بخش بوشکان - - دشتستان

- دهستان پشتکوه –

روستای شاهیجان

صندوق کارآفرینی امید
سید محمد 

فاطمی زاد
وزارت جهاد کشاورزی900900

382
بسته بندی 

مواد غذایی
بانک توسعه تعاونروستای علی آباد- جم3جمبوشهر

سیدرسول 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت16701670

383
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش مرکزی 

روستای دهقاید
بانک توسعه تعاون

سیدرضا 

امیرساالری
وزارت جهاد کشاورزی400400
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384
پرورش گیاه 

دارویی آلویه ورا
بانک کشاورزیدیلم روستای گزلوری2دیلمبوشهر

سیدطالب 

میرجهانمردی
وزارت جهاد کشاورزی250250

صندوق کارآفرینی امیدچاهکوتاه1بوشهربوشهرزنبورداری385
سیدمحمدامین 

سیدمردانی
وزارت جهاد کشاورزی350350

صندوق کارآفرینی امیددشتستان رودفاریاب1دشتستانبوشهرزنبورداری386
سیدمسعود 

حسیینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

387
پرورش 

زنبورعسل
بانک توسعه تعاونبرازجان دهقاید کوچه تربیت1دشتستانبوشهر

سیده انیس 

شجاع الدین
وزارت جهاد کشاورزی500500

صندوق کارآفرینی امیدروستای چهاربرج.آبپخش1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند388
سیده خدیجه 

علوی جو
وزارت جهاد کشاورزی180180

389
تولید فرش 

دستبافت
2جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای بهر حاج نوشاد
بانک توسعه تعاون

سیده منیژه 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

390
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان شهر 

بوشکان روستای اشکفتو
صندوق کارآفرینی امید

سیروس رخش 

خورشید
وزارت جهاد کشاورزی200200

391

اقامتگاه 

بومگردی پشت 

پر

3دشتستانبوشهر
-بخش ارم-دشتستان-بوشهر

روستای پشت پر
صندوق کارآفرینی امید

سیروس 

صیادفردرحیمی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

392

 سراجی سنتی"

 مصنوعات)

"(چرمی

1تنگستانبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای عامری- تنگستان
300300سیما مرادپورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

393
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

روستای ارغون

وزارت جهاد کشاورزی180180شکراله بهرام نژادپست بانک

394
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180شکراله متقی فربانک کشاورزیبرازجان روستای نی نیزک1دشتستانبوشهر



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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395

بسته بندی 

سبزیجات و 

سردخانه

8دشتستانبوشهر
برازجان روستای بنداروز 

جاده بی بی بانو
وزارت جهاد کشاورزی1200012000شگراله قایدیبانک کشاورزی

396

پرورش بز 

 60دوقلو زا 

راس

1عسلویهبوشهر
شهرستان عسلویه روستای 

اخند
وزارت جهاد کشاورزی300300شهاب کرمیصندوق کارآفرینی امید

397
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180شهباز سر افرازصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای راهدار1دشتستانبوشهر

398
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180شهباز صیادقایدیبانک کشاورزیبرازجان روستای پشت پر1دشتستانبوشهر

399
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

دشتستان روستای تنگ 

گورات
وزارت جهاد کشاورزی180180شهرام روان بدصندوق کارآفرینی امید

400
پروار بندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی1100011000شهرام شجاعیبانک کشاورزیروستای بنار آب شیرین6دشتستانبوشهر

1دیربوشهرپرورش گوسفند401
دوراهک -دیر -بوشهر

روستای شط رود
صندوق کارآفرینی امید

شهرام منصوری 

منش
وزارت جهاد کشاورزی430430

صندوق کارآفرینی امیددلوار گرگور2تنگستانبوشهردوخت پرده402
شهربانو 

خدادوست
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

403
پرورش بز 

دوقلو زا
3دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای سهول
وزارت جهاد کشاورزی430430شهربانو سهولیصندوق کارآفرینی امید

404
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای شکرک
پست بانک

شهریار قره بیگی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی200200

405
تولید انواع 

پوشاک
13بوشهربوشهر

ابتدای خیابان - آب طویل 

 - 86پالک - شهید جمیله 

طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت21802180شهناز ذوالقدربانک توسعه تعاون

406
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

(نورآباد)خون 
وزارت جهاد کشاورزی180180شیردست احمدیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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407
نوسازی و 

تجهیز نانوایی
2بوشهربوشهر

بخش -شهرستان بوشهر

روستای دویره-مرکزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000صادق بحرانبانک کشاورزی

408

پرورش 

گوسفند بومی 

داشتی

1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بندر ریگ روستای 

پوزگاه

وزارت جهاد کشاورزی180180صادق رضاییصندوق کارآفرینی امید

409
تولید خوراک 

دام وطیور
6دیلمبوشهر

 کیلومتر ی 5بندر دیلم 

ابتدای جاده دیلم گناوه
وزارت جهاد کشاورزی25002500صادق عسکریپست بانک

410
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

- تنگ ارم- دشتستان

روستای سنا بن سنا
وزارت جهاد کشاورزی200200صاری خان پالدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی180180صدراله سرافرازبانک کشاورزیبرازجان روستای راهدار1دشتستانبوشهرخرید دام سبک411

412

تولید پرده 

عمودی پارچه 

با ظرفیت  )ای 

، شلوار ( تن1

کتان ، چادر و 

مقنعه تاری 

پودی دوخته 

به  )شده 

ظرفیت 

 دست13000

2جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای قایدی خیابان 

جمهوری کوچه دانشجو

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700صدیقه احمدزادهبانک توسعه تعاون

500500صدیقه افراشتهصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری-دشتی2دشتیبوشهرکارگاه عبا بافی413
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150صدیقه بهرامیصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری- دشتی1دشتیبوشهرکارگاه عبا بافی414
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2دشتیبوشهرکارگاه عبا بافی415
شهرستان دشتی روستای 

بحیری نودرار شرق جاده
صندوق کارآفرینی امید

صدیقه قاسمی 

گرگویی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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416
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180صدیقه قائدیصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای ابوالفیروز1دشتستانبوشهر

417
کارگاه فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000صدیقه لیراویصندوق کارآفرینی امیدروستای شول10گناوهبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی800800صغرا قاسمیپست بانکدشتستان روستای عیسوند3دشتستانبوشهرخرید گاو شیری418

419
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

اسالم آباد

وزارت جهاد کشاورزی180180صغری حیاتیصندوق کارآفرینی امید

420
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی600600صغری سیمرغصندوق کارآفرینی امیدتنگستان ساحلی بوالخیر1تنگستانبوشهر

421
کارگاه موم آج 

کنی
وزارت جهاد کشاورزی12001200صفر رحمانی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدخوار- جم3جمبوشهر

4دشتستانبوشهردامداری422
دشتستان بخش بوشکان 

روستای اپای ارغون
وزارت جهاد کشاورزی180180صفر رضاییصندوق کارآفرینی امید

423
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای شکرک
بانک کشاورزی

صفر قره بیگی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی180180

3دیربوشهرگلخانه داربستی424
صحرای - دیر -بوشهر 

بردستان
وزارت جهاد کشاورزی60006000طالب جهاندیدهبانک توسعه تعاون

425
گوجه فرنگی 

داربستی
وزارت جهاد کشاورزی26002600طالب غالمپوربانک توسعه تعاونلمبدان-دیر - بوشهر 5دیربوشهر

426
پرورش گاو 

شیری
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

عباسی

وزارت جهاد کشاورزی500500طال عباسیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان دشتی1دشتیبوشهردامداری سبک427

طهمورث 

محمدپورشورباخ

لو

سازمان امور عشایر ایران180180



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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428
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای پرجونک
وزارت جهاد کشاورزی180180طیبه صادقیبانک کشاورزی

429
تولید مصنوعات 

ام دی اف
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400طیبه عباسیبانک توسعه تعاوناستان بوشهر شهرستان جم9جمبوشهر

430

ایجادکارگاه 

مصنوعات 

صنایع دستی

9بوشهربوشهر
شهرستان بوشهر بخش 

مرکزی روستای کره بند
30003000طیبه گزدرازیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

431

تولید مبلمان 

چوبی خانگی با 

 360ظرفیت 

دست در سال

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000عادل قاسمیبانک توسعه تعاونبوشهر روستای چاهکوتاه6بوشهربوشهر

432
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180عباس احمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای جمغار- دشتستان 1دشتستانبوشهر

433
گیاهان دارویی 

آلویه ورا
وزارت جهاد کشاورزی13601360عباس اهنگبانک توسعه تعاونبرازجان بخش شبانکاره3دشتستانبوشهر

434
پرورش بز 

داشتی
1تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان اهرم 

محمود احمدی کناری
وزارت جهاد کشاورزی180180عباس آرایشصندوق کارآفرینی امید

435
تعمیر و تجهیز 

واحد پرواربندی
1دشتستانبوشهر

حومه روستای - دشتستان

چاه عربی
وزارت جهاد کشاورزی75007500عباس تقی زادهپست بانک

436
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای شکرک
صندوق کارآفرینی امید

عباس جهاندیده 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی200200
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437

کارگاه فرآوری 

محصوالت 

خرمایی

وزارت جهاد کشاورزی50005000عباس جوکارصندوق کارآفرینی امیدروستای بندرگاه- بوشهر12بوشهربوشهر

438

واحد پرورش 

گوسفند اصالح 

نژادی

سازمان امور عشایر ایران180180عباس حاجی لوصندوق کارآفرینی امیدروستای ممریز- دشتی1دشتیبوشهر

439

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس15نژاد 

صندوق کارآفرینی امیددیلم روستای کنارکوه3دیلمبوشهر
عباس دشمن 

زیاری
وزارت جهاد کشاورزی500500

440
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
وزارت جهاد کشاورزی180180عباس عالی نژادپست بانک

441

کارگاه تولید 

انواع مصنوعات 

چوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800عباس فاریابیبانک توسعه تعاونروستای علی آباد- جم4جمبوشهر

442
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای هفت جوش
وزارت جهاد کشاورزی630630عباس قدرتیصندوق کارآفرینی امید

443

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس 15نژاد

مولد

وزارت جهاد کشاورزی20002000عباس کاویهپست بانکدیلم روستای گزلوری3دیلمبوشهر

444
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی630630عباس مهیاریصندوق کارآفرینی امید

445
پرورش 

گاوشیری
2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای رودشور-حیاتداوود

صندوق کارآفرینی امید
عباسقلی 

دشتستانی
وزارت جهاد کشاورزی800800
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1دشتستانبوشهردام سبک446
دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ ارم
وزارت جهاد کشاورزی180180عباسقلی صداقتبانک کشاورزی

447
گوسفند داشتی 

 راسی30
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

مرتع -بخش مرکزی- دشتی

آسمانک

وزارت جهاد کشاورزی180180عبدالحسن افرازصندوق کارآفرینی امید

448
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش بوشکان 

روستای تنگ زرد
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحسن 

فیروزی
وزارت جهاد کشاورزی200200

449
تولید انواع سبد 

پالستیکی
7دیربوشهر

خ شهید ---آبدان----دیر

پهلوازاده
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحسین 

اسعدی مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

450
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

مرکزی روستای سرکره
وزارت جهاد کشاورزی300300عبدالحسین افرندپست بانک

451
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر بخش 

شبانکاره روستای بویری
پست بانک

عبدالحسین 

خواجه
وزارت جهاد کشاورزی180180

452
پرورش شتر 

داشتی
3گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

حاجی آباد

بانک کشاورزی
عبدالحسین 

رضایی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

453
پرورش گاو 

شیری
2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای رودشور-حیاتداوود

صندوق کارآفرینی امید
عبدالحسین 

رضایی
وزارت جهاد کشاورزی800800

454
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای دهداری
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحسین علی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی180180
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455

اقامتگاه بوم 

گردی روستای 

بساتین

پست بانکروستای بساتین- عسلویه 15عسلویهبوشهر
عبدالحسین 

علیزاده
3000030000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

456
تولید شن و 

ماسه
5کنگانبوشهر

- بندر طاهری - کنگان 

 جاده عسلویه3کیلومتر 
بانک توسعه تعاون

عبدالحسین 

هدایتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

457

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع چاه باال
وزارت جهاد کشاورزی180180عبدالحمید آمارهصندوق کارآفرینی امید

458
پرورش 

گاوشیری
2گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای چهارروستایی
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحمید 

حسنی
وزارت جهاد کشاورزی12501250

1دشتستانبوشهردام سبک459
بوشکان روستای علی آباد 

تنگ خون
بانک کشاورزی

عبدالرحمان 

دوستی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی180180

460
گلخانه سبزی 

صیفی
8دیربوشهر

- بندر دیر - بوشهر 

روستای بردخون - بردخون 

زمین کشاورزی - کهنه 

افشون

بانک توسعه تعاون
عبدالرحمن 

مومنی
وزارت جهاد کشاورزی1440014400

461
پرورش دام 

سنگین
2تنگستانبوشهر

-بخش مرکزی-تنگستان 

روستای آباد
بانک کشاورزی

عبدالرحیم 

جمالی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

462

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس7نژاد 

پست بانکدیلم روستای شیخ زنگی3دیلمبوشهر
عبدالرحیم 

خلیفه ای
وزارت جهاد کشاورزی450450

463
پرورش دام 

سبک
پست بانکبرازجان روستای جمغاری1دشتستانبوشهر

عبدالرحیم 

صداقت
وزارت جهاد کشاورزی180180

464
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180عبدالرسول بلوکیپست بانکروستای دهقاید- دشتستان1دشتستانبوشهر
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465
پرورش بز 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان شورکی1تنگستانبوشهر

عبدالرسول 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی180180

466
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
وزارت جهاد کشاورزی200200عبدالرشید محبیصندوق کارآفرینی امید

467
زنبور داری و 

تولید عسل
صندوق کارآفرینی امیدروستای دره چاه- جم1جمبوشهر

عبدالرضا 

پرهیزگار
وزارت جهاد کشاورزی350350

468
پرورش شتر 

 نفری70
وزارت جهاد کشاورزی10001000عبدالرضا ترزدهبانک کشاورزیروستای احمدی- بوشهر 3بوشهربوشهر

469

مرکز تکثیر 

الرو میگو دل 

آرام

وزارت جهاد کشاورزی72007200عبدالرضا شاعریبانک کشاورزیروستای دل آرام10تنگستانبوشهر

470
پرورش گاو 

شیری
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش مرکزی 

دهستان حیاتداوود روستای 

چهارروستایی

وزارت جهاد کشاورزی900900عبدالرضا نعمتیصندوق کارآفرینی امید

471

ساخت وساز 

واحد پرورش 

گاو شیری

1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ دهستان 

حیاتداوود روستای کوهک

وزارت جهاد کشاورزی500500عبدالستار آرامشصندوق کارآفرینی امید

472

طرح تولید 

درب و پنجره 

دو جداره

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700عبدالعزیز علیپورصندوق کارآفرینی امیدعسلویه روستای اخند5عسلویهبوشهر

صندوق کارآفرینی امیداهرم اشکالی1تنگستانبوشهرزنبورداری473
عبدالعظیم 

غضنفری
وزارت جهاد کشاورزی500500

474
پرورش زنبور 

عسل
2دیربوشهر

سرکوه -شهرستان دیر 

دوراهک
وزارت جهاد کشاورزی508508عبدالعلی عمرانیبانک توسعه تعاون

475
تولید دستکش 

چرمی ایمنی
7دشتیبوشهر

شهرستان دشتی دهستان 

کبگان روستای گلستان 

ساحلی

صندوق کارآفرینی امید
عبدالکریم 

ابراهیمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000
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1دشتستانبوشهرپرورش بز476
روستای شاه - شبانکاره 

فیروز
صندوق کارآفرینی امید

عبدالکریم 

افراسیابی
وزارت جهاد کشاورزی180180

بانک کشاورزیبوشهر روستای حیدری3بوشهربوشهرپرورش گوساله477
عبدالکریم دیانت 

پور
وزارت جهاد کشاورزی89508950

478
پرورش گاو 

شیری
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ دهستان 

حیاتداوود روستای گاوسفید 

کوچک

صندوق کارآفرینی امید
عبدالکریم 

شهبازی
وزارت جهاد کشاورزی500500

479
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
صندوق کارآفرینی امید

عبدالکریم کره 

بندی
وزارت جهاد کشاورزی630630

480
پرورش 

گوسفند و بز
1دشتستانبوشهر

شهرستان .استان بوشهر

بخش آبپخش .دشتستان

روستای بند محمد عبداهلل.

وزارت جهاد کشاورزی180180عبداهلل صمصامیصندوق کارآفرینی امید

481
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع آسمانک
وزارت جهاد کشاورزی180180عبداهلل همایون فرصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرخرید گاو شیری482
. بخش مرکزی.دشتستان

روستای دهنو
بانک کشاورزی

عبدالمجید اله 

یاری
وزارت جهاد کشاورزی40004000

483
پرورش دام 

سبک
صندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای لرده1دشتستانبوشهر

عبدالمجید 

سرافراز
وزارت جهاد کشاورزی180180

484
پرورش بز 

داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

مال قاید

صندوق کارآفرینی امید
عبدالمجید 

عبدالهی
وزارت جهاد کشاورزی180180

1تنگستانبوشهرخرید بز داشتی485
بوشهر تنگستان اهرم 

روستای باغک
صندوق کارآفرینی امید

عبدالمحمد 

شمسی
وزارت جهاد کشاورزی180180

15دشتستانبوشهرگلخانه486
بوشهر وحدتیه جاده سیا 

منصور
وزارت جهاد کشاورزی55005500عبداله اسمعیلیبانک کشاورزی
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487
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای شیخیان 

ماری

صندوق کارآفرینی امید
عبداله حاجی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی180180

488

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس19نژاد

وزارت جهاد کشاورزی10001000عبداله رجب پورپست بانکدیلم روستای بیدو1دیلمبوشهر

3دشتستانبوشهرپرورش دام489
روستای - بخش بوشکان 

تنگ خون
صندوق کارآفرینی امید

عبداله شفیعی 

دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی180180

2دشتستانبوشهرتوسعه دامداری490
بوشهر شهرستان دشتستان 

بخش بوشکان شهر بوشکان
صندوق کارآفرینی امید

عدالت طاهری 

دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی200200

491

راه اندازی 

کارگاه تولید 

سبد پالستیکی

7دشتیبوشهر
شهرستان دشتی روستای 

ناصری
وزارت صنعت، معدن و تجارت77507750عزت زارعیبانک توسعه تعاون

1بوشهربوشهرگلیم بافی492

بوشهر بخش مرکزی 

دهستان انگالی روستای کره 

بند منزل شخصی اسماعیل 

غالمی پور

200200عزت غالمی پورپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

493
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای -حیاتداوود

گاوسفید بزرگ

وزارت جهاد کشاورزی180180عزیز مختاریصندوق کارآفرینی امید

494

بز داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش کاکی روستای 

دهداری

وزارت جهاد کشاورزی180180عصمت غالمیصندوق کارآفرینی امید

495
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای جمیله
وزارت جهاد کشاورزی200200عظیم لهراسبیصندوق کارآفرینی امید
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وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500عفت حسنیپست بانکمال محمود- چهارروستایی 15گناوهبوشهرکارگاه فرش496

497
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200عقیل رستمیصندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای آبگرم1دشتستانبوشهر

498
زنبور داری و 

تولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200علمدار فراقیصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد1جمبوشهر

499

پرورش 

گوسفند 

 راسی25داشتی

1دشتیبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای الورشرقی-دشتی
صندوق کارآفرینی امید

علی شوشتریان 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی180180

500
پرورش زنبور 

داری
صندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای سنا بن سنا1دشتستانبوشهر

علی اصغر 

رضایی تبار
وزارت جهاد کشاورزی350350

1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند501
روستای شاه - شبانکاره 

فیروز
وزارت جهاد کشاورزی180180علی افراسیابیصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرخرید دام سبک502
برازجان بخش ارم روستای 

ابگرمو
بانک کشاورزی

علی اکبر انصاری 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی180180

503

احداث کارگاه 

تولید نبات و 

شربت 

سکنجبین و به 

لیمو

3دشتیبوشهر

جاده دهوک به - دشتی 

کوچه حافظ - خورموج 

2پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500علی اکبریصندوق کارآفرینی امید

504
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

برازجان بعد از فلکه گنجی 

روستای تنب گوراب
وزارت جهاد کشاورزی180180علی امیریپست بانک

505
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای محمدی-حیاتداوود

وزارت جهاد کشاورزی180180علی انگالیصندوق کارآفرینی امید
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506
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
وزارت جهاد کشاورزی200200علی آقا رحیمیصندوق کارآفرینی امید

2دشتیبوشهرپرورش شتر507
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای فقیه حسنان
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی آل بویهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی180180علی بنده خدابانک کشاورزیبرازجان روستای چاه خانی1دشتستانبوشهردام داشتی508

وزارت جهاد کشاورزی180180علی بهادریبانک کشاورزیبرازجان روستای چاه خانی1دشتستانبوشهردام داشتی509

510
پرورش بز 

دوقلو زا
وزارت جهاد کشاورزی180180علی تواناصندوق کارآفرینی امیدبوشهر جم فرامرزی1جمبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی450450علی جابریصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه سفید1دشتستانبوشهرخرید گاو شیری511

512
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای مال محمود
وزارت جهاد کشاورزی180180علی حیدریصندوق کارآفرینی امید

513

گوسفند داشتی 

 30اصالح نژاد 

راسی

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش شنبه و طسوج 

روستای دشت پلنگ

صندوق کارآفرینی امید
علی داد کریمی 

جعفر بیگی
وزارت جهاد کشاورزی180180

وزارت جهاد کشاورزی430430علی دره شوریصندوق کارآفرینی امیدلمیدان-دیر -بوشهر1دیربوشهرپرورش بز عدنی514

515
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای جزیره -حیاتداوود

جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی180180علی ذعابصندوق کارآفرینی امید

516
زنبور داری و 

تولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی350350علی رحمانی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدخوار- جم1جمبوشهر
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517
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180علی رستم نژادبانک کشاورزیبوشکان2دشتستانبوشهر

11بوشهربوشهرتکثیر میگو518
بوشهر روستای بندرگاه قبل 

از اسکله صیادی
وزارت جهاد کشاورزی30003000علی رشیدیبانک کشاورزی

519

واحد پرورش 

گوسفند اصالح 

نژادی

1دشتیبوشهر
روستای کنار بندک - دشتی

منطقه دوالاسبی-
صندوق کارآفرینی امید

علی رضا حاجی 

لو
سازمان امور عشایر ایران180180

520
پرورش 

گوسفند عربی
1دشتستانبوشهر

دشتستان بوشکان روستای 

آبپای ارغون
وزارت جهاد کشاورزی180180علی رضاییپست بانک

521
تولید غذای 

الروی میگو
6تنگستانبوشهر

روستای - تنگستان - بوشهر

بنه گز
وزارت جهاد کشاورزی50005000علی زنده بودیصندوق کارآفرینی امید

522
گوسفند داشتی 

اصالح نژادی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور شرقی
وزارت جهاد کشاورزی180180علی زنوریان آزادپست بانک

523
دامداری بز 

دوقلو زا
وزارت جهاد کشاورزی430430علی سهولیصندوق کارآفرینی امیددیر روستای مال سالمی1دیربوشهر

524
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای سنا بن سنا 

منزل شخصی

صندوق کارآفرینی امید
علی سوسنی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی350350

525

کشت داربستی 

گوجه فرنگی 

داربستی

وزارت جهاد کشاورزی30003000علی شادمانبانک کشاورزیشبانکاه بویری1دشتستانبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی180180علی شاکرپست بانکبرازجان روستای تنب گوراب1دشتستانبوشهرخرید دام سبک526

527

گوسفند داشتی 

اصالح 

 راسی30نژادی

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی کوه سیاه مرتع آسک
صندوق کارآفرینی امید

علی شریفی 

بهلولی
سازمان امور عشایر ایران180180
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528
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم رود 

فاریاب
وزارت جهاد کشاورزی180180علی صالحیصندوق کارآفرینی امید

529
پرورش بز دو 

(عدنی)قلوزا
وزارت جهاد کشاورزی300300علی صحافی نژادصندوق کارآفرینی امیدابدان-دیر-بوشهر 2دیربوشهر

530

پرورش و تکثیر 

بز عدنی اصالح 

نژاد یافته

وزارت جهاد کشاورزی430430علی علیزادهصندوق کارآفرینی امیدعسلویه روستای چاه مبارک3عسلویهبوشهر

531
بسته بندی 

خرما و سردخانه
15دشتستانبوشهر

دشتستان بوشکان روستای 

شاهیجان
وزارت جهاد کشاورزی1700017000علی عمرانی نسببانک کشاورزی

532
زنبور داری و 

تولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی350350علی فتحیصندوق کارآفرینی امیدروستای قایدی- جم1جمبوشهر

533
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

برازجان روستای خوش 

مکان
وزارت جهاد کشاورزی300300علی فقیهپست بانک

534

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش کاکی روستای 

شیخیان

وزارت جهاد کشاورزی180180علی قاسمیصندوق کارآفرینی امید

535
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180علی قائدیصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای ابوالفیروز1دشتستانبوشهر

536
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای پرجونک
وزارت جهاد کشاورزی180180علی قبادیبانک کشاورزی

537
پرورش زنبور 

عسل
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستوای بیدخوار
وزارت جهاد کشاورزی350350علی کارگرصندوق کارآفرینی امید

538
توسعه زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

بوشهر شهرستان دشتستان 

بخش بوشکان شهر بوشکان
وزارت جهاد کشاورزی200200علی کاظمیصندوق کارآفرینی امید
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539
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی400400علی کره بندیصندوق کارآفرینی امید

540
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

بخش ارم تنگ ارم روستای 

آب شیرین منزل شخصی
صندوق کارآفرینی امید

علی کریمی قره 

میر شاملو
وزارت جهاد کشاورزی180180

541
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیبرازجان حومه1دشتستانبوشهر

علی محمد 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی180180

542

مکانیزاسیون و 

هوشمندسازی 

مزرعه پرورش 

میگو

5گناوهبوشهر

بخش - گناوه - بوشهر 

روستای احشام - ریگ 

سایت پرورش میگو - احمد 

کانال سوم قطعه - رود حله 

46

وزارت جهاد کشاورزی20002000علی محمدشاهیبانک کشاورزی

543
کشت و پرورش 

گیاه آلویه ورا
2عسلویهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

منطقه نایبند-عسلویه
وزارت جهاد کشاورزی15001500علی مالییصندوق کارآفرینی امید

544

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای گزدراز- دشتی
صندوق کارآفرینی امید

علی منصوری 

آزاد
وزارت جهاد کشاورزی180180

545
تولیدی نجاری 

و درودگری
4گناوهبوشهر

شهرستان گناوه روستای 

مال قاید
بانک توسعه تعاون

علی نقاشکار 

تنگستانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

546

اقامتگاه بوم 

گردی روستای 

باشی

7تنگستانبوشهر

-شهرستان تنگستان-بوشهر

روستای -بخش ساحلی دلوار

باشی

20002000علی نیکنامصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیبوشکان1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند547
علی ویس 

افراسیابی دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی180180

وزارت جهاد کشاورزی480480علیجان قره قانیصندوق کارآفرینی امیدتنگستان اهرم خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری548
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وزارت جهاد کشاورزی720720علیرضا بلوکیپست بانکدشتستان دهقاید1دشتستانبوشهرخرید گاوشیری549

550
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180علیرضا جرکبانک کشاورزیتنگ ارم روستای ابگرم11دشتستانبوشهر

9بوشهربوشهرپرورش میگو551
- سایت پرورش میگو شیف 

کانال
وزارت جهاد کشاورزی96009600علیرضا حیدریبانک توسعه تعاون

552

مکانیزاسیون و 

هوشمند سازی 

مزرعه پرورش 

میگو

7گناوهبوشهر
 22بندر ریگ شمال خ 

بهمن
وزارت جهاد کشاورزی20002000علیرضا زارعیبانک کشاورزی

553

پرواربندی 

گوساله گوشتی 

به روش صنعتی

3گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

عباسی

وزارت جهاد کشاورزی43004300علیرضا عباسیبانک کشاورزی

554
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای بابمنیر
وزارت جهاد کشاورزی180180علیرضا فوالدنیاصندوق کارآفرینی امید

555
پرورش 

کوسفند داشتی
4تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان اهرم بخش 

مرکزی روستای چاه پیر
بانک کشاورزی

علیرضا کبیری 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی60006000

556
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای پرجونک
وزارت جهاد کشاورزی180180عمار قبادیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری557
عوض رضایی 

مغانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

558
پرورش زنبور 

عسل کندو
وزارت جهاد کشاورزی225225عیسی ثاقبی جوصندوق کارآفرینی امیدخورموج روستای الور شرقی1دشتیبوشهر
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559

ظروف یکبار 

مصرف ا 

لومینیومی

وزارت صنعت، معدن و تجارت96009600عیسی شمسائیپست بانکروستای دوکوهک12گناوهبوشهر

560

پرورش بز 

 60دوقلو زا 

راس

1کنگانبوشهر
- بندر کنگان - بوشهر 

هفت چاه- سیراف 
وزارت جهاد کشاورزی300300غالم ارتاپست بانک

561
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی540540غالم جوان بختپست بانک

562

پرورش زنبور 

ظرفیت )عسل 

( کندو70

بانک کشاورزیکنگان روستای چاه مجنون1کنگانبوشهر
غالمحسین بی 

درد
وزارت جهاد کشاورزی508508

563
گاو شیری 

داشتی
1دشتستانبوشهر

روستای بنار .بخش آبپخش

سلیمانی
پست بانک

غالمحسین 

تمیمی
وزارت جهاد کشاورزی700700

564
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیدشتستان روستای شول1دشتستانبوشهر

غالمحسین 

جوکار
وزارت جهاد کشاورزی180180

صندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای باغ تاج1دشتستانبوشهرزنبور داری565
غالمحسین 

صالحی پور
وزارت جهاد کشاورزی200200

566

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد

پست بانکدیلم روستای عامری1دیلمبوشهر
غالمحسین 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی11001100

2تنگستانبوشهربوم گردی567
تنگستان بخشض ساحلی 

روستای جایینک
صندوق کارآفرینی امید

غالمحسین 

غالمیان
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

568
پرورش دام 

سبک
2دشتستانبوشهر

بوشهر برازجان بخش 

بوشکان روستای ارغون ده 

قوچی

صندوق کارآفرینی امید
غالمحسین 

مرادی
وزارت جهاد کشاورزی180180

وزارت جهاد کشاورزی14001400غالمرضا بنده خداصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای چاه خانی1دشتستانبوشهرخرید شتر569
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570

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس11نژاد

وزارت جهاد کشاورزی500500غالمرضا خدریصندوق کارآفرینی امیددیلم روستای شهرویران3دیلمبوشهر

571
پرورش گاو 

شیری
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

گشویی

وزارت جهاد کشاورزی900900غالمرضا خزاییصندوق کارآفرینی امید

572

گلخانه تولید 

محصوالت 

سبزی و صیفی

10دشتیبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای محمدآباد-دشتی
وزارت جهاد کشاورزی90009000غالمرضا زارعیبانک کشاورزی

573
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور شرقی
صندوق کارآفرینی امید

غالمرضا شادیان 

فر
وزارت جهاد کشاورزی180180

وزارت جهاد کشاورزی500500غالمرضا صفریپست بانکاهرم1تنگستانبوشهرزنبورداری574

575
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

کره -روستای انگالی -بوشهر

بند
وزارت جهاد کشاورزی630630غالمرضا غالمیصندوق کارآفرینی امید

576
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180غالمرضا کرمیپست بانکبرازجان روستای عیسوند1دشتستانبوشهر

577
پرورش 

گاوشیری
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای رودشور-حیاتداوود

وزارت جهاد کشاورزی500500غالمرضا میرزاییصندوق کارآفرینی امید

578
ساخت سازهای 

سنتی
1تنگستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

گورک سلیمانی -تنگستان 

کوچه شهید افتخار کار 

7518845373کدپستی 

500500غالمرضا نامدارفردصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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579

بازیافت و 

آسیاب مواد 

وضایعات 

پالستیکی

6گناوهبوشهر

بخش -شهرستان گناوه

-روستای گشویی-مرکزی

جنب کارگاه تولید تیرچه و 

بلوک حیدری

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000غالمرضا نعمتیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیداهرم روستای دم بادان1تنگستانبوشهرخرید بز داشتی580
غالمعباس 

ماندگار
وزارت جهاد کشاورزی180180

581

مجتمع اقامتی 

تفریحی 

روستای 

بوجیکدان

18تنگستانبوشهر

بخش -تنگستان-بوشهر

روستای -ساحلی دلوار

بوجیکدان

82508250غالمعلی احمدیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

582
سردخانه 

 تنی1000
وزارت جهاد کشاورزی3500035000غالمعلی ایزدیبانک کشاورزیبوشهر، دشتستان، آبپخش5دشتستانبوشهر

583
پرورش زنبور 

عسل
پست بانکدشتستان روستای پرجونک1دشتستانبوشهر

غالمعلی 

جهانگیری
وزارت جهاد کشاورزی500500

584
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180غالمعلی صداقتپست بانکحومه برازجان- دشتستان 1دشتستانبوشهر

585

پرورش 

گوسفند 

 راسی30داشتی

1دشتیبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای کناربندک-دشتی
وزارت جهاد کشاورزی180180فاطمه اترکیصندوق کارآفرینی امید

586
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای کلر
وزارت جهاد کشاورزی180180فاطمه احمدیصندوق کارآفرینی امید

587
خدمات 

سردخانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت24702470فاطمه انصاریانبانک توسعه تعاونروستای علی آباد- جم4جمبوشهر

588
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش سعداباد 

روستای سرقنات

وزارت جهاد کشاورزی180180فاطمه ایزدپناهپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی180180فاطمه بارگاهیپست بانکشبانکاره روستای گلدشت1دشتستانبوشهرخرید بز589
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590
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180فاطمه جاللیصندوق کارآفرینی امیدبرازجان رستای گلنگون1دشتستانبوشهر

591

هر خانه 

روستایی یک 

سایت تولید 

محتوا

50005000فاطمه حیاتیصندوق کارآفرینی امیدروستای گورک-بوشهر10تنگستانبوشهر
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکدیلم روستای کنارکوه1دیلمبوشهرحصیربافی592
فاطمه دشمن 

زیاری
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700فاطمه زارعیصندوق کارآفرینی امیدبیدخون-عسلویه10عسلویهبوشهرتولید پوشاک593

594
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه قاسمیصندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای جمیله1دشتستانبوشهر

1دشتیبوشهرعبابافی595
شهرستان -استان بوشهر

روستای بحیری-دشتی 
100100فاطمه قایدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

596

پرورش زنبور 

ظرفیت )عسل 

( کندو70

وزارت جهاد کشاورزی508508فاطمه کمالیانبانک کشاورزیکنگان روستای چاه مجنون1کنگانبوشهر

597

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی 30

اصالح نژادی

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور شرقی
وزارت جهاد کشاورزی180180فاطمه محمدیصندوق کارآفرینی امید

598

صندوق خرد 

محلی روستایی 

چهل زرعی 

عرب

30دشتستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-شبانکاره- دشتستان

روستای چهل زرعی عرب

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه ناظمیصندوق کارآفرینی امید

599
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180فتح اله اعظم پورصندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای ننیزک1دشتستانبوشهر
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600

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی11001100فتح اله آقاجریپست بانکدیلم روستای عامری1دیلمبوشهر

601

اقامتگاه بوم 

گردی تنگ 

فاریاب

2دشتستانبوشهر

-شهرستان دشتستان-بوشهر

روستای تنگ -بخش ارم

فاریاب

20002000فتح اله تاجپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

602
پرورش زنبور 

عسل
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور شرقی
وزارت جهاد کشاورزی225225فتح اله ثاقبی جوصندوق کارآفرینی امید

603
پرورش زنبور 

داری
صندوق کارآفرینی امیدبنداروز. برازجان1دشتستانبوشهر

فتح اله حسینی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

604

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس19نژاد

صندوق کارآفرینی امیددیلم روستای شیخ زنگی3دیلمبوشهر
فتحعلی خلیفه 

ای
وزارت جهاد کشاورزی600600

605
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

- تنگ ارم- دشتستان

روستای سنا بن سنا
صندوق کارآفرینی امید

فرج اله سوسنی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی200200

606
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200فرزاد جهانگیریپست بانکدشتستان روستای پرجونک1دشتستانبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی180180فرزاد شفیعیصندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان خاییز1تنگستانبوشهرخرید بز داشتی607

1تنگستانبوشهرطرح بزداشتی608
تنگستان بخش مرکزی 

روستای دمروبادان
وزارت جهاد کشاورزی180180فرزاد ماندگارصندوق کارآفرینی امید

609

صندوق خرد 

محلی روستایی 

جتوط

29دشتستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-برازجان- دشتستان

روستای جتوط

صندوق کارآفرینی امید400400فرشته رستمیصندوق کارآفرینی امید

610
پرورش 

گوسفند عربی
پست بانکدشتستان روستای بنداروز1دشتستانبوشهر

فرنگیز انصاری 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی180180

611
پرورش زنبور 

عسل
1دشتیبوشهر

روستای الور - خورموج 

شرقی
وزارت جهاد کشاورزی650650فرهاد عسکریصندوق کارآفرینی امید
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1دشتستانبوشهرتوسعه دامداری612
بوشهر شهرستان دشتستان 

بخش بوشکان شهر بوشکان
بانک کشاورزی

فرهاد کاظمی 

جعفرلو
وزارت جهاد کشاورزی180180

613
پرورش گاو 

شیری
2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

شول

وزارت جهاد کشاورزی10001000فرهاد ملک زادهصندوق کارآفرینی امید

2دشتستانبوشهرزنبور داری614
بوشهر شهرستان دشتستان 

بخش بوشکان شهر بوشکان
صندوق کارآفرینی امید

فرهام احمدی 

دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی200200

3دشتستانبوشهردام سبک615
روستای - بخش بوشکان 

تنگ خون
وزارت جهاد کشاورزی180180فرهنگ باهکیدهپست بانک

616
پرورش زنبور 

داری
وزارت جهاد کشاورزی350350فروغ رحیمیپست بانکدشتستان روستای طلحه1دشتستانبوشهر

617

توسعه 

وتجهیزات 

کارگاه تولید 

MDFمصنوعات

2جمبوشهر
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای شهر خاص
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000فریبا شیخیانیبانک توسعه تعاون

618

سراجی سنتی 

مصنوعات )

(چرمی

1تنگستانبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای باشی-تنگستان
300300فریده سرتلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

619

احداث 

آموزشگاه و 

کارگاه تولید 

حصیربافی و 

چرم دوزی

4دشتستانبوشهر

- شهرستان دشتستان 

روستای -بخش سعدآباد

سربست

18001800فوزیه مقتدر فردصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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620

 پرورش)

 (گوسفند

 گوسفند داشتی

30اصالح نژاد   

راسی

1دشتیبوشهر

شهرستان - استان بوشهر

-روستای الور رزمی - دشتی

 بیدستون

وزارت جهاد کشاورزی180180فیروز شش بلوکیصندوق کارآفرینی امید

3دشتستانبوشهرزنبورداری621

بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای شکرک منزل 

مصطفی مرادی

وزارت جهاد کشاورزی200200فیروز مرادیصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهرزنبورداری622
شهرستان - - استان بوشهر

روستای الور شرقی-دشتی 
وزارت جهاد کشاورزی270270فیروز ملک پورپست بانک

623

احداث گلخانه 

کشت و تولید 

محصوالت 

سبزی و صیفی 

و نشا

10دشتستانبوشهر
- روستای ننیزک - برازجان 

پشت ذرت خشک کنی
وزارت جهاد کشاورزی3500035000فیصل آریامنشبانک توسعه تعاون

624

پرورش بز 

 90دوقلو زا 

راس

وزارت جهاد کشاورزی300300قاسم افکارصندوق کارآفرینی امیدکنگان روستای هفت چاه1کنگانبوشهر

625

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد

2دیلمبوشهر
دیلم روستای سیاهمکان 

بزرگ
وزارت جهاد کشاورزی630630قاسم بندریصندوق کارآفرینی امید

626
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امیددشتستان بخش ارم1دشتستانبوشهر

قاسم سوسنی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دشتستانبوشهردام سبک627
دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ ارم
وزارت جهاد کشاورزی180180قباد مرادیپست بانک

628
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش بوشکان 

روستای فاریاب
بانک کشاورزی

قدرت اهلل 

فرهادی
وزارت جهاد کشاورزی700700
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629

گوسفند داشتی 

 30اصالح نژاد 

راسی

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور شرقی
وزارت جهاد کشاورزی180180قدمعلی افراشتهصندوق کارآفرینی امید

630
پرورش زنبور 

داری
2دشتستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش ارم-دشتستان

روستای سنا بن سنا

وزارت جهاد کشاورزی200200قربانعلی وحدانیصندوق کارآفرینی امید

631
پرورش 

گوسفند و بز
1دشتستانبوشهر

روستای چم .شهر آبپخش

تنگ
وزارت جهاد کشاورزی180180قمر خوبخواهبانک کشاورزی

632

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای مقاتل
وزارت جهاد کشاورزی180180کبری رضائیصندوق کارآفرینی امید

633

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

- بخش کاکی-دشتی 

روستای گزدراز

وزارت جهاد کشاورزی180180کاظم عوضیصندوق کارآفرینی امید

634
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای پرجونک
وزارت جهاد کشاورزی180180کاکا قلی قبادیبانک کشاورزی

635

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای آسمانک
وزارت جهاد کشاورزی180180کاووس افرازصندوق کارآفرینی امید

2دشتستانبوشهرخرید دام سبک636
بوشهر شهرستان دشتستان 

بخش بوشکان شهر بوشکان
وزارت جهاد کشاورزی180180کاووس مشایخ فربانک کشاورزی
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637

طرح 

مکانیزاسیون و 

هوشمندسازی 

مزرعه پرورش 

میگو

4گناوهبوشهر

گناوه خ جمهوری اسالمی 

خ فتح المبین ک فردوسی 

50پ 

وزارت جهاد کشاورزی20002000کبرا احمدیبانک کشاورزی

638
مجتمع صنایع 

دستی
25002500کبری تابانفرپست بانکشبانکاره روستای ذکریایی5دشتستانبوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

639

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد

1دیلمبوشهر
دیلم روستای مظفری 

جنوبی
وزارت جهاد کشاورزی870870کبری حیدریپست بانک

640
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180کبری دازهصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای تنب گوراب1دشتستانبوشهر

641
پرورش 

گوسفند عربی
وزارت جهاد کشاورزی180180کبری روان بدصندوق کارآفرینی امیددشتستان تنب گوراب1دشتستانبوشهر

642
کارگاه تولیدی 

پوشاک
وزارت صنعت، معدن و تجارت23002300کبری نمیرصندوق کارآفرینی امیددیلم روستای بنه خاطر5دیلمبوشهر

643
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای تنگ فاریاب
وزارت جهاد کشاورزی200200کرامت اله کشتگرصندوق کارآفرینی امید

644
پرورش زنبور 

داری
وزارت جهاد کشاورزی350350کرامت گنجیپست بانکدشتستان روستای جمیله1دشتستانبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی180180کرامت متقی فربانک کشاورزیبرازجان روستای نی نیزک1دشتستانبوشهردام سبک645

646
زنبورداری و 

فراوری عسل
4دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

روستای طلحه

صندوق کارآفرینی امید
کرامت محسنی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی500500
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647

کارگاه 

مصنوعات 

چوبی وکابینت 

دکوراسیون

وزارت صنعت، معدن و تجارت97009700کفایت طاهریبانک توسعه تعاونگناوه روستای محمد صالحی15گناوهبوشهر

648
پرورش بز 

(عدنی)دقلوزا 
1دیربوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای -بخش مرکزی-دیّر

لمبدان حاجی آباد

وزارت جهاد کشاورزی430430کلثوم دراهکیصندوق کارآفرینی امید

649

پرورش بز 

 60دوقلو زا 

راس

1عسلویهبوشهر
عسلویه روستای چاه مبارک 

ابتدای خ قدس
صندوق کارآفرینی امید

کمال محمدی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی300300

650
تولید انواع 

پوشاک
13جمبوشهر

خیابان . روستای بهر باغ.جم

.امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000کمند حاجی زادهبانک توسعه تعاون

651

ایجاد اقامتگاه 

چادر )بومگردی 

عشایری

7دشتستانبوشهر
شهرستان دشتستان بخش 

بوشکان روستای اسکندرآباد
صندوق کارآفرینی امید

کیانوش احمدی 

دوقزلو
21502150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

652
اقامتگاه بوم 

گردی حصار
4دیلمبوشهر

-شهرستان دیلم-بوشهر

روستای -بخش امام حسن

حصار

50005000کیمیا حسن پورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

653
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی180180لیال حیدریپست بانکبرازجان روستای سرکره1دشتستانبوشهر

654
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

-بخش بوشکان - دشتستان 

 روستای طلحه
وزارت جهاد کشاورزی450450لیال داناصندوق کارآفرینی امید

655

 200سردخانه 

تنی و بسته 

بندی رطب

9دشتستانبوشهر
بخش -دشتستان-بوشهر

روستای قلعه سفید-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی63006300لیال لهساییبانک کشاورزی
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1دشتستانبوشهرگاو شیری656
دشتستان روستای سیاه 

منصور
وزارت جهاد کشاورزی10001000لیال معصومیصندوق کارآفرینی امید

657
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180ماشاءاله شیخیپست بانکبرازجان روستای بنداروز3دشتستانبوشهر

658
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای رودفاریاب
وزارت جهاد کشاورزی720720ماشااله زارعیصندوق کارآفرینی امید

659

گوسفند داشتی 

اصالح 

 راسی30نژادی

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش مرکزی 

روستای چارک

وزارت جهاد کشاورزی180180ماشااله قایدیصندوق کارآفرینی امید

660

سردخانه 

تنی و 1000

بسته بندی 

خرما و 

تنی1000رطب

25دشتستانبوشهر
بوشهر دشتستان روستای 

طلحه
وزارت جهاد کشاورزی3000030000مالک سلیمانیپست بانک

1تنگستانبوشهرزنبورداری661
بوشهر تنگستان اهرم خاییز 

گشی
وزارت جهاد کشاورزی5050مانساه جمالیصندوق کارآفرینی امید

662

پرورش بز 

 60دوقلو زا 

راس

1عسلویهبوشهر
عسلویه روستای چاه مبار خ 

علی ابن سینا
وزارت جهاد کشاورزی300300مبارک سیاری گرصندوق کارآفرینی امید

663

تولید کیف و 

محصوالت 

چرمی

6جمبوشهر
استان یوشهر شهرستان جم 

روستای گندم زار
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400مبارکه دهرمیبانک توسعه تعاون

4دیربوشهرپرورش میگو664
لمبدان - دیر - بوشهر 

پایینی
بانک توسعه تعاون

مجتبی ابراهیمی 

تنها
وزارت جهاد کشاورزی20002000

665
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
وزارت جهاد کشاورزی200200مجتبی احمدیصندوق کارآفرینی امید
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666

ساخت 

تجهیزات 

کشاورزی و 

آبزی پروری

وزارت صنعت، معدن و تجارت2100021000مجتبی اسدیبانک توسعه تعاونتنگستان-بوشهر26تنگستانبوشهر

667
پرورش گاو 

شیری
3گناوهبوشهر

روستای - بندر گناوه 

بعد از مسجد - عباسی 

محمد بن عبداهلل

وزارت جهاد کشاورزی10001000مجتبی عباسیصندوق کارآفرینی امید

668
پرورش دام 

سبک
پست بانکدشتستان روستای بنداروز3دشتستانبوشهر

مجتبی عظیمی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی180180

669
پرورش قارچ 

دکمه ای
20تنگستانبوشهر

- تنگستان - استان بوشهر 

روستای گورک سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی1395013950مجید سلیمانیبانک کشاورزی

670
گاوشیری دو 

رگ
وزارت جهاد کشاورزی700700محراب ستودهبانک کشاورزیشبانکاره روستای سمیعا1دشتستانبوشهر

671
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

-دشتستان بخش ارم

روستای رودفاریاب
وزارت جهاد کشاورزی200200محسن تاجپست بانک

672

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس19نژاد

صندوق کارآفرینی امیددیلم روستای بنه احمد3دیلمبوشهر
محسن خواجه 

گیری
وزارت جهاد کشاورزی500500

673
پرورش گاو 

شیری
2تنگستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

تنگستان روستای خایییز
وزارت جهاد کشاورزی600600محسن شفیعیصندوق کارآفرینی امید

674
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی800800محسن شمسیپست بانکدشتستان روستای طلحه2دشتستانبوشهر

675
گلخانه سبزی و 

صیفی
7دشتستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش سعدآباد-دشتستان

روستای سرقنات-وحدتیه

وزارت جهاد کشاورزی10001000محسن کهن پوربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی180180محمد ابادروصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای چاه خانی1دشتستانبوشهرگوسفندعربی676
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677

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای بحیری
وزارت جهاد کشاورزی180180محمد افراشتهصندوق کارآفرینی امید

678
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امیددشتستان روستی پشت پر1دشتستانبوشهر

محمد امین 

دبیری سرشت
وزارت جهاد کشاورزی200200

679
پرواربندی 

گوساله
2گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش مرکزی 

دهستان حیاتداوود روستای 

مال قاید

وزارت جهاد کشاورزی70007000محمد ایزدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی58205820محمد بحرانیبانک کشاورزیشهنیا- بردخون - دیر 4دیربوشهرگلخانه داربستی680

وزارت جهاد کشاورزی350350محمد بهادریصندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری681

682
پرورش زنبور 

عسل
2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

شول

وزارت جهاد کشاورزی490490محمد بهزادیصندوق کارآفرینی امید

683

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای سهو
وزارت جهاد کشاورزی180180محمد بهیان رادصندوق کارآفرینی امید

684
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان بوشهر بخش 

مرکزی روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی630630محمد پویان اصلصندوق کارآفرینی امید

685
پرواربندی 

گوساله
بانک کشاورزیبرازجان وحدتیه2دشتستانبوشهر

محمد 

جهانگیری فرد
وزارت جهاد کشاورزی25002500

686
تولید مصنوعات 

چوبی
پست بانکبخش ریز- شهرستان جم 3جمبوشهر

محمد جواد 

احسانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200
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687
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی720720محمد حاجیانیصندوق کارآفرینی امید

688
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی400400محمد حاجیانیصندوق کارآفرینی امید

689
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای تلخ اب
صندوق کارآفرینی امید

محمد حسنی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیدشتی کاکی روستای تلخو2دشتیبوشهرپرورش زالو690
محمد حسینی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی18001800

691
پرورش بز 

دوقلو زا
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای هیرمیک
بانک کشاورزی

محمد حیدری 

راد
وزارت جهاد کشاورزی180180

692

طرح 

مکانیزاسیون 

مزرعه پرورش 

میگو

5گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای -بندرریگ-گناوه

عرش

وزارت جهاد کشاورزی24902490محمد خدایاریبانک کشاورزی

693

پرورش گاو 

شیری به روش 

سنتی

2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای -بخش ریگ-گناوه

مجنون

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد خضریصندوق کارآفرینی امید

694
پرورش گاو 

شیری
1تنگستانبوشهر

تنگستان دلوار روستای 

خورشهاب
وزارت جهاد کشاورزی600600محمد خلیلیصندوق کارآفرینی امید

695

بسته بندی 

سبزیجات 

خشک وتازه

5دشتیبوشهر
شهرستان - - استان بوشهر

روستای کردالن-دشتی 
وزارت جهاد کشاورزی65006500محمد دژگاهیپست بانک

696

پرورش بز 

 90دوقلو زا 

راس

وزارت جهاد کشاورزی300300محمد دلیل آرصندوق کارآفرینی امیدکنگان روستای شصت پیچ1کنگانبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد رجب پوربانک کشاورزیدیلم روستای بیدو4دیلمبوشهرپرورش بز عربی697
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698
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی350350محمد رستمیپست بانکبرازجان حومه1دشتستانبوشهر

1تنگستانبوشهرزنبورداری699
شهرستان تنگستان شهر 

اهرم روستای کنار بابایی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد رضا امانیصندوق کارآفرینی امید

700
پرورش دام 

سبک
پست بانکبرازجان روستای بنداروز1دشتستانبوشهر

محمد رضا روز 

افزای
وزارت جهاد کشاورزی180180

701
پرورش شتر 

مرغ
4تنگستانبوشهر

اهرم کیلومتر ده جاده اهرم 

خورموج
وزارت جهاد کشاورزی25002500محمد رضا روزبهبانک کشاورزی

702
گوسفند داشتی 

 راسی30
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع آسمانک
صندوق کارآفرینی امید

محمد زمان 

افراخته
وزارت جهاد کشاورزی180180

703

گوسفند داشتی 

 30اصالح نژاد 

راسی

1دشتیبوشهر
شهرستان - - استان بوشهر

روستای الور شرقی-دشتی 
صندوق کارآفرینی امید

محمد سعیدیان 

مجرد
وزارت جهاد کشاورزی180180

704

پرورش گاو 

شیری به روش 

سنتی

2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای -بخش ریگ-گناوه

محمدی

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد عسکریصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیداهرم آباد1تنگستانبوشهرزنبورداری705
محمد علی 

احمدپیری
وزارت جهاد کشاورزی500500

706
پرورش گاو 

شیری
6دشتستانبوشهر

سعداباد روستای هلپه ای 

منزل شخصی
پست بانک

محمد علی 

پاساالر
وزارت جهاد کشاورزی700700

707
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

دشتستان یخش ارم 

روستای رود فاریاب منزل 

شخصی

صندوق کارآفرینی امید
محمد علی قره 

بیگی توابع
وزارت جهاد کشاورزی200200

3دیربوشهرگلخانه داربستی708
- آبدان - دیر - بوشهر 

شمال آبدان
بانک کشاورزی

محمد علی 

کنعانی
وزارت جهاد کشاورزی25602560

وزارت جهاد کشاورزی430430محمد عمرانیصندوق کارآفرینی امیدجمرک-دیر-بوشهر1دیربوشهرپرورش بز عدنی709
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710
پرورش گاو 

شیری
2گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش مرکزی 

دهستان حیاتداوود روستای 

مال قاید

وزارت جهاد کشاورزی900900محمد غالمیصندوق کارآفرینی امید

711

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای شیخیان -دشتی

سلنجی

صندوق کارآفرینی امید
محمد قاسمی 

ابلق
وزارت جهاد کشاورزی180180

712
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

. بخش ارم. تنگ ارم.برازجان

روستای رونی
صندوق کارآفرینی امید

محمد قایدی قره 

میرشاملو
وزارت جهاد کشاورزی200200

713
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای پرجونک منزل 

شخصی

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد قبادیپست بانک

714
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
صندوق کارآفرینی امید

محمد قشالق 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

715
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
صندوق کارآفرینی امید

محمد قشالقی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

716
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

- بخش بوشگان- دشتستان

روستای برواز
وزارت جهاد کشاورزی180180محمد قلی زنگنهپست بانک

717
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی630630محمد کره بندیصندوق کارآفرینی امید

718
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای زردکی
وزارت جهاد کشاورزی720720محمد کره بندیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی180180محمد گشتاسبپست بانکسعداباد روستای جتوط1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند719

720
پرورش 

گاوشیری
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ روستای 

رود شور

وزارت جهاد کشاورزی800800محمد محمدیصندوق کارآفرینی امید
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721

پرورش شتر 

داشتی اصالح 

نژادی

2دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی - دشتی 

روستای کردوان

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد محمدیبانک کشاورزی

722
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی77907790محمد مردانیبانک کشاورزیروستای میاندشت3دشتستانبوشهر

723
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
1بوشهربوشهر

بخش - شهرستان بوشهر 

روستای آبطویل- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی720720محمد مالحیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی350350محمد مالیانصندوق کارآفرینی امیدبرازجان حومه1دشتستانبوشهرزنبورداری724

725
طرح تولیدی 

پرورش میگو
وزارت جهاد کشاورزی1400014000محمد مموزادهبانک کشاورزیسایت پرورش میگو بویرات10دیلمبوشهر

726
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

روستای بنار .بخش آبپخش

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی180180محمد نظریصندوق کارآفرینی امید

727
پرورش گاو 

شیری
11دشتستانبوشهر

شهرستان  –استان بوشهر 

 –بخش ارم  –دشتستان 

روستای دهرود سفلی

بانک کشاورزی
محمد هدایتیان 

پور
وزارت جهاد کشاورزی98009800

بانک کشاورزیبوشکان3دشتستانبوشهرپرورش گوسفند728
محمد وحدانی 

دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی180180

1دشتستانبوشهرگاو شیری729
بوشهر برازجان روستای 

قراول خانه
صندوق کارآفرینی امید

محمدباقر 

اسفندیاری
وزارت جهاد کشاورزی630630

730

توسعه کلنی 

های زنبور 

عسل و تولید 

ژله رویال

صندوق کارآفرینی امیدروستای طلحه2دشتستانبوشهر
محمدجواد 

زاهدی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

731
زنبور داری و 

تولید عسل
صندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد1جمبوشهر

محمدحسن 

سامت
وزارت جهاد کشاورزی200200
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732

گوسفند داشتی 

 راسی 30

اصالح ن   ژادی

1دشتیبوشهر
شهرستان - - استان بوشهر

روستای بحیری-دشتی 
صندوق کارآفرینی امید

محمدحسن 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی180180

1دشتستانبوشهرزنبور داری733
دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ فاریاب
وزارت جهاد کشاورزی200200محمدحسین تاجپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدبوشکان1دشتستانبوشهرزنبورداری734
محمدحسین 

تهمتن دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی500500

735
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای مال محمود
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی180180

736
زنبور داری 

 کلنی200
1دشتستانبوشهر

پشت کوه برازجان - بوشهر 

روستای آبگرمو- تنگ ارم - 
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

رستمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

737
پرورش بز 

داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

محمدصالحی

وزارت جهاد کشاورزی180180محمدرضا زارعیصندوق کارآفرینی امید

738

اقامتگاه بوم 

گردی روستای 

نره کوه

2دیربوشهر
بخش -شهرستان دیر-بوشهر

روستای نره کوه-بردخون
35003500محمدرضا فوالدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200محمدرضا مرادیصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای تنب گوراب1دشتستانبوشهرزنبورداری739

740
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

دشتستان روستای سنا بن 

سنا
صندوق کارآفرینی امید

محمدصادق 

تازیک
وزارت جهاد کشاورزی200200

741
واحد پرورش 

میگو
4بوشهربوشهر

سایت پرورش میگو - بوشهر

85قطعه- شیف
صندوق کارآفرینی امید

محمدصادق 

ملک زاده
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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2گناوهبوشهرپرورش آهو742

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

عباسی

وزارت جهاد کشاورزی20002000محمدعلی امیریپست بانک

743

اقامتگاه بوم 

گردی حرمی 

اناری

6جمبوشهر

-بخش ریز-جم-بوشهر

منزل -روستای حرمی اناری

شخصی چراغ سحر

بانک توسعه تعاون
محمدعلی چراغ 

سحر
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

744

پرورش گاو 

شیری به روش 

سنتی

2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

شول

صندوق کارآفرینی امید
محمدعلی 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

745
پرورش زنبور 

عسل
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی شنبه
صندوق کارآفرینی امید

محمدعلی 

مرادی علمدارلو
وزارت جهاد کشاورزی225225

746
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

کمالی

صندوق کارآفرینی امید
محمدکریم 

رنگین
وزارت جهاد کشاورزی180180

747
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ فاریاب
صندوق کارآفرینی امید

محمدمهدی 

مصدق
وزارت جهاد کشاورزی200200

748
پرورش 

گوسفند و بز
وزارت جهاد کشاورزی180180محمود انگالیپست بانکروستای مشفق آباد.آبپخش1دشتستانبوشهر

749
پرورش بز 

داشتی
1تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان بخش 

مرکزی روستای اشکالی
صندوق کارآفرینی امید

محمود ایزدی 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی180180

750

توسعه و تجهیز 

دفتر پسا بانک 

روستایی

15001500محمود باقریپست بانکروستای بیدخون- عسلویه 2عسلویهبوشهر
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکشبانکاره1دشتستانبوشهرخرید گاوشیری751
محمود حاتمی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی820820
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وزارت جهاد کشاورزی15001500محمود دهقانبانک کشاورزیعیسوند-دشتستان 3دشتستانبوشهرآلویه ورا752

753

1000سردخانه

تنی و بسته 

بندی رطب و 

خرما

30تنگستانبوشهر
شهرستان - بوشهر 

اهرم- تنگستان 
بانک کشاورزی

محمود رضایی 

حقیقی
وزارت جهاد کشاورزی4000040000

صندوق کارآفرینی امیدتنگستان اهرم خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری754
محمود رضایی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

755
پرواربندی 

گوساله
4گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ دهستان 

حیاتداوود روستای پوزگاه

وزارت جهاد کشاورزی90009000محمود سبحانیبانک کشاورزی

756
پرورش زنبور 

داری
صندوق کارآفرینی امیدوحدتیه-دشتستان 1دشتستانبوشهر

محمود سیروس 

پور
وزارت جهاد کشاورزی350350

1دشتستانبوشهردام سبک757

استان بوشهرشهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

روستای فاریاب

وزارت جهاد کشاورزی180180محمود فرهادیپست بانک

758
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
وزارت جهاد کشاورزی200200محمود لطفیصندوق کارآفرینی امید

759
پروار بندی 

گوساله
بانک کشاورزیاهرم3تنگستانبوشهر

محمود 

محمدحسینی
وزارت جهاد کشاورزی57805780

760
پرورش دام 

سبک
صندوق کارآفرینی امیدروستای تنب گوراب1دشتستانبوشهر

محمود 

میرشکاری
وزارت جهاد کشاورزی180180

761
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای عباسی
وزارت جهاد کشاورزی180180محمود یوسفیصندوق کارآفرینی امید

762

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش کاکی بادوله
صندوق کارآفرینی امید

مختار حاجیانی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی180180
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763

توسعه طرح 

زنبورداری و 

افزایش تولید 

عسل

2دشتستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش ارم-دشتستان

روستای سنا بن سنا

صندوق کارآفرینی امید
مراد سوسنی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی350350

764
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم تنگ ارم
وزارت جهاد کشاورزی200200مرتضی ابول زادهصندوق کارآفرینی امید

765
پرورش گاو 

شیری
2دشتستانبوشهر

استان بوشهر روستای 

خیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی540540مرتضی بازیاریصندوق کارآفرینی امید

766

گوسفند داشتی 

اصالح 

 راسی30نژادی

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای باغان
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی رضایی 

رشیدی
وزارت جهاد کشاورزی180180

767

گوسفند داشتی 

اصالح 

 راسی30نژادی

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور شرقی
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی 

ضرغامیان آزاد
وزارت جهاد کشاورزی180180

768
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی180180مرتضی کشاورزیصندوق کارآفرینی امیدروستای چهاربرج.آبپخش1دشتستانبوشهر

2دشتستانبوشهرتوسعه دامداری769
بوشهر شهرستان دشتستان 

بخش بوشکان شهر بوشکان
پست بانک

مرتضی موالیی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی180180

770
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای سنابن سنا
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی وزیری 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

771
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای گزدراز 

جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی180180مرضیه احمدیصندوق کارآفرینی امید

772
کارگاه گلیم 

بافی
1دشتیبوشهر

- روستای نودرار- دشتی

جنب مسجد ولیعصر
100100مرضیه توسلیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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773
پرورش زنبور 

داری
صندوق کارآفرینی امیددشتستان شبانکاره1دشتستانبوشهر

مرضیه حسینی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی350350

774

بسته بندی 

خرما ،رطب و 

سردخانه

24دشتستانبوشهر

 –شهرستان دشتستان 

جنب پل  –جاده دالکی 

کارخانه سیمان

وزارت جهاد کشاورزی2400024000مرضیه خادمیبانک کشاورزی

775

تولید تابلو 

فرش نفیس 

ابریشمی و گلیم

20دشتستانبوشهر

بوشهر بخش بوشکان 

روستای فاریاب منزل 

اسداله فاریابی

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200مرضیه فاریابیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی180180مریم حاجبصندوق کارآفرینی امیدشبانکاره روستای باغی1دشتستانبوشهرخرید بز776

13501350مریم رستمیبانک توسعه تعاونعسلویه روستای دهنو3عسلویهبوشهرخوس دوزی777
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

778

صندوق خرد 

محلی زنان 

چهارروستایی

صندوق کارآفرینی امید200200مریم غالمیصندوق کارآفرینی امیدگناوه روستای چهارروستایی30گناوهبوشهر

779
پرورش گاو 

شیری
2دشتستانبوشهر

سعداباد روستای بشیر اباد 

منزل شخصی
وزارت جهاد کشاورزی720720مریم فرامرزیپست بانک

780

احداث 

آموزشگاه و 

کارگاه تولید 

حصیربافی و 

چرم دوزی

3دشتستانبوشهر
بخش -شهرستان دشتستان

روستای زیارت-مرکزی
18001800مریم کرامتصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

781
پرورش بز 

داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای کوهک-حیاتداوود

وزارت جهاد کشاورزی180180مریم کمالیصندوق کارآفرینی امید

782
واحد پرورش 

میگو
5بوشهربوشهر

روستای حسن - بوشهر

سایت شیف- نظام
صندوق کارآفرینی امید

مژگان رشیدی 

راشدی
وزارت جهاد کشاورزی20002000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

783
پرورش میگو 

3دلوار 
24تنگستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش ساحلی - تنگستان 

روستای چاه تلخ - دلوار 

جنوب

وزارت جهاد کشاورزی4000040000مژگان هوشمندبانک کشاورزی

784
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی630630مستعلی روانگردصندوق کارآفرینی امیدبوشهر روستای نوکارگزی2بوشهربوشهر

785
پرورش زنبور 

عسل
1دشتیبوشهر

روستای الور - خورموج 

شرقی
صندوق کارآفرینی امید

مسعود افراسی 

آب
وزارت جهاد کشاورزی200200

786

طرح پرواربندی 

 100گوساله 

راسی

3دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای منقل
وزارت جهاد کشاورزی40004000مسعود غالمیبانک توسعه تعاون

787
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی630630مسعود کره بندیصندوق کارآفرینی امید

788

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای چاه باال
وزارت جهاد کشاورزی180180مسعود مسعودیانصندوق کارآفرینی امید

789

طرح بومگردی 

- روستایی 

عشایری جنوب 

ایران ،منطقه 

جم،ریز و 

سیراف

7جمبوشهر
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای تاکو
10001000مسلم رنجبرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

790
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

- تنگ ارم- دشتستان

روستای سنا بن سنا
وزارت جهاد کشاورزی200200مسلم محمد آزادصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

791
پرورش دام 

سبک
4دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

بوشکان روستای ارغون 

روستای برواز

صندوق کارآفرینی امید
مصطفی انصاری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی180180

792
پرورش گاو 

شیری
1جمبوشهر

شهرستان جم بخش ریز 

روستای تشان
وزارت جهاد کشاورزی10001000مصطفی باقریپست بانک

793

بسته بندی 

خرما و 

سردخانه 

 200زیرصفر 

تنی

17دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

-بخش آبپخش - دشتستان 

-  روستای میاندشت 

مصطفی جمالی

وزارت جهاد کشاورزی65006500مصطفی جمالیبانک کشاورزی

794
خرید دستگاه 

بذر کار
بانک کشاورزیشهنیا-بردخون-دیر-بوشهر 1دیربوشهر

مصطفی حاجی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی400400

1گناوهبوشهرپرورش بز بومی795

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

اسالم آباد

صندوق کارآفرینی امید
مصطفی 

خوشحالی
وزارت جهاد کشاورزی180180

796
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای دهرود علیا
وزارت جهاد کشاورزی200200مصطفی رستمیصندوق کارآفرینی امید

797
پرورش 

گاوشیری
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای عباسی
وزارت جهاد کشاورزی10001000مصطفی عباسیصندوق کارآفرینی امید

798

کارگاه ساخت و 

تولید کمد و 

 MDFکابینت 

و خدمات برش 

 و MDFورق 

لبه چسبان 

PVC

5دیلمبوشهر

شهرستان  –استان بوشهر 

روستای سیاهمکان  –دیلم 

خیابان شهید  –بزرگ 

جهان آرا

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000مصطفی علی پورصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

799

پرواربندی 

گوساله به روش 

صنعتی

3گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش مرکزی 

دهستان حیاتداوود روستای 

چاهبردی

وزارت جهاد کشاورزی70007000مصطفی فرهادیبانک کشاورزی

800
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای پر جونک منزل 

شخصی

وزارت جهاد کشاورزی180180مصطفی قبادیصندوق کارآفرینی امید

801
تولید مصنوعات 

چوبی
2تنگستانبوشهر

شهرستان تنگستان بخش 

ساحلی دلوار روستای لیلک
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مصیب بحرانیبانک توسعه تعاون

802
پرورش بز 

دوقلو زا
1کنگانبوشهر

شهرستان کنگان روستای 

باغ سالم
وزارت جهاد کشاورزی300300مظفر طاهری پورصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدبوشهر روستای بندرگاه1بوشهربوشهرمعرق چوب803
معصومه حقیقت 

فرد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

804
پرورش گاو 

شیری
2گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش مرکزی 

روستای مال خلیفه فرعی 

پنجم منزل معصومه عباس 

پور

وزارت جهاد کشاورزی900900معصومه عباسپورصندوق کارآفرینی امید

805

پرورش 

گوسفند داشتی 

(افشاری)

1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

شول

وزارت جهاد کشاورزی180180معصومه موساییصندوق کارآفرینی امید

806
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180مکیه آذرنسبپست بانکدشتستان روستای بنداروز3دشتستانبوشهر

807
پرورش 

زنبورداری
وزارت جهاد کشاورزی350350منصور غالمیصندوق کارآفرینی امیدبخش ارم روستای پرگانک2دشتستانبوشهر



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

808
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

چشمه

وزارت جهاد کشاورزی180180منصور قنبریصندوق کارآفرینی امید

809

خرید دام 

پرورش -سبک

دام سبک

وزارت جهاد کشاورزی180180مهدی شولیپست بانکوحدتیه روستای شول1دشتستانبوشهر

810

تعمیر و تجهیز 

پرواربندی 

گوساله

وزارت جهاد کشاورزی20402040مهدی احمدیبانک کشاورزیروستای زیارت- دشتستان 1دشتستانبوشهر

811
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان بخش 

بوشکان روستای خون
بانک کشاورزی

مهدی احمدی 

دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی180180

812

اقامتگاه بوم 

گردی روستای 

الور رزمی

7دشتیبوشهر
-شهرستان دشتی-بوشهر

روستای الور رزمی
25002500مهدی ارجمندصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

813
پرورش 

گاوشیری
1تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان باغک 

روستای احمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی ایزدی نیاصندوق کارآفرینی امید

814

گوسفند داشتی 

اصالح 

 راسی30نژادی

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش مرکزی مرتع 

بیدستان

صندوق کارآفرینی امید
مهدی شش 

بلوکی
سازمان امور عشایر ایران180180

1دشتستانبوشهردام سبک815

استان بوشهرشهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

روستای تنگ زرد

وزارت جهاد کشاورزی180180مهدی صیادیپست بانک

816
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

بهمنیاری شرقی

وزارت جهاد کشاورزی180180مهدی کهزادیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

817
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180مهدی نظام زادهپست بانکدشتستان روستای لرده1دشتستانبوشهر

818
دامداری بز 

دوقلو زا
وزارت جهاد کشاورزی430430مهدی نعمتی نژادصندوق کارآفرینی امیددیر بردستان1دیربوشهر

1دشتستانبوشهرزنبور داری819
دشتستان بخش ارم 

روستای شکرک
وزارت جهاد کشاورزی200200مهراب احدخواهصندوق کارآفرینی امید

820
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی720720مهراب رضاییصندوق کارآفرینی امید

821

پرورش گاو 

شیری دورگ 

 راس14

وزارت جهاد کشاورزی12001200مهران احمدیپست بانکدیلم روستای باستین3دیلمبوشهر

1دشتیبوشهردامداری822
شهرستان دشتی روستای 

باغان
سازمان امور عشایر ایران180180مهران رامکصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهرزنبورداری823
شهرستان -استان بوشهر

دشتی روستای آسمانک
صندوق کارآفرینی امید

مهران رضایی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1دشتیبوشهرزنبورداری824
شهرستان - استان بوشهر 

مرتع- بخش شنبه- دشتی 
صندوق کارآفرینی امید

مهرداد مرادی 

علمدارلو
وزارت جهاد کشاورزی225225

وزارت جهاد کشاورزی180180مهرعلی احمدیصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای جمغاری1دشتستانبوشهرخرید دام سبک825

826
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180مهرعلی رستمیبانک کشاورزیتنگ ارم روستای ابگرم1دشتستانبوشهر

پست بانکدیلم کنارکوه1دیلمبوشهرحصیربافی827
مهناز دشمن 

زیاری
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

828
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

فاریاب
صندوق کارآفرینی امید

مهناز قشالقی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

829
پرورش گیاهان 

دارویی آلویه ورا
وزارت جهاد کشاورزی16001600مهین میرشکاریبانک توسعه تعاوندشتستان روستای اباالفیروز1دشتستانبوشهر

830

تعمیر و تجهیز 

واحد پرواربندی 

گوساله

3دشتستانبوشهر
حومه روستای - سعدآباد

زیارت
وزارت جهاد کشاورزی19201920موسی ممنونبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی14851485میثم اسماعیلیبانک کشاورزیآبپخش حومه1دشتستانبوشهرزنبورداری831

832

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش مرکزی 

روستای باغان

پست بانک
میثم زارعی 

افشان
وزارت جهاد کشاورزی180180

9بوشهربوشهرپرورش میگو833
سایت پرورش - بوشهر 

میگو شیف
وزارت جهاد کشاورزی96009600میرمحمد بیرمیبانک توسعه تعاون

834

ایجاد فروشگاه 

اینترنتی ماهی 

و میگو

1بوشهربوشهر
روستای بندرگاه - بوشهر

جنب تعاونی صیادی
10001000میالد تمجیدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی180180نادر افراسیابیصندوق کارآفرینی امیدشبانکاره روستای شاه فیروز1دشتستانبوشهرپرورش بز835

836
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180نادر نظام زادهصندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای سرکره1دشتستانبوشهر

837
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

روستای پشت - دشتستان 

پر
پست بانک

نادرقلی رحیمی 

قره میرشاملو
وزارت جهاد کشاورزی180180

838
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

تنگ ارم روستای خیرک 

شکرک
وزارت جهاد کشاورزی350350ناصر امیریصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

839
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

احمدحسین

وزارت جهاد کشاورزی180180ناصر امیریانصندوق کارآفرینی امید

2گناوهبوشهرپرواربندی840

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش مرکزی 

دهستان حیاتداوود روستای 

مال خلیفه ای

وزارت جهاد کشاورزی50005000ناصر بهمنیبانک کشاورزی

841
پرورش 

گاوشیری
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

عباسی

وزارت جهاد کشاورزی10001000ناصر حسینیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی180180ناصر صالحیبانک کشاورزیبرازجان روستای ناخا1دشتستانبوشهرخرید دام سبک842

843
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180ناصر نظام زادهصندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای سرکره1دشتستانبوشهر

بانک کشاورزیبرازجان روستای سرکره1دشتستانبوشهرخرید دام سبک844
نامدار غالمرضا 

پور سرکره
وزارت جهاد کشاورزی180180

845

طرح توجیهی 

توسعه اقامتگاه 

بمگردی 

روستای الور 

ساحلی

15001500ندا محمودیصندوق کارآفرینی امیدروستای الور ساحلی2دشتیبوشهر
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی180180نصراله افراسیابیبانک کشاورزیشبانکاره روستای شاه فیروز1دشتستانبوشهرپرورش بز846

847
پرورش گاو 

شیری
2دشتستانبوشهر

بوشهر برازجان روستای چاه 

خانی خیابان اصلی کوچه 

مسجد

وزارت جهاد کشاورزی700700نصراله صادقیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

848

پرورش گاو 

شیری به روش 

صنعتی

3گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ روستای 

مال محمود

وزارت جهاد کشاورزی60006000نصراله مرادیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرزنبورداری849
برازجان روستای تنگ 

فاریاب
وزارت جهاد کشاورزی200200نصرت اله احمدیصندوق کارآفرینی امید

850

آموزش و تولید 

انواع صنایع 

دستی

2کنگانبوشهر
- بندر کنگان - بوشهر 

تمبک جدید
13001300نصرت صفریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی18001800نعمت اله حیدریبانک توسعه تعاونروستای تشان.ریز.جم.بوشهر3جمبوشهرگلخانه داربستی851

852
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
وزارت جهاد کشاورزی200200نعمت اله رحیمیصندوق کارآفرینی امید

853
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180نعمت اله روان بهصندوق کارآفرینی امیددشتستان تنب گوراب1دشتستانبوشهر

854

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع قارقلوق
صندوق کارآفرینی امید

نعمت اله ریحانی 

مهر
سازمان امور عشایر ایران180180

855
اقامتگاه بوم 

گردی میانخره
3دشتیبوشهر

-شهرستان دشتی-بوشهر

روستای میانخره
16001600نگار جعفریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

856
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

روستای - بخش بوشکان 

تنگ خون
بانک کشاورزی

نگهدار تهمتن 

دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی180180

857
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای پرجونک
وزارت جهاد کشاورزی180180نگهدار الله پوشبانک کشاورزی

858
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
صندوق کارآفرینی امید

نواز قشالقی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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859

واحد پرورش 

گوسفند اصالح 

نژادی

1دشتیبوشهر
-روستای ممریز - دشتی

منطقه تیزنو
سازمان امور عشایر ایران180180نوازاله حاجی لوصندوق کارآفرینی امید

860
پرورش دام 

سبک
4دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان روستای ارغون 

روستای ابشیرینو

وزارت جهاد کشاورزی180180نوذر راه دوستپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی500500نوذر صفریصندوق کارآفرینی امیدتنگستان اهرم خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری861

862

گوسفند داشتی 

 راسی 30

اصالح نژادی

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش مرکزی 

روستای کنار بندک

وزارت جهاد کشاورزی180180نوذر کرم منشصندوق کارآفرینی امید

863
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180نور علی احمدیبانک کشاورزیبرازجان حومه1دشتستانبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی180180نوراله برزکاربانک کشاورزیروستای راهدار1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند864

865

بازیافت کاغذ و 

مواد سلولزی و 

تولید گرانول 

بازیافتی

4گناوهبوشهر

بخش مرکزی شهرستان 

منطقه صنعتی - گناوه 

روستایی مال قاید

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000نوراله خادمیصندوق کارآفرینی امید

866
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180نوروز میرزائیپست بانکبرازجان روستای تنب گوراب1دشتستانبوشهر

867

تعمیر و تجهیز 

واحد پرورش 

گاو شیری

وزارت جهاد کشاورزی900900نوشاد کره زاییصندوق کارآفرینی امیدروستای امیرآباد- دشتستان 2دشتستانبوشهر

868
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش مرکزی 

روستای بنداروز
وزارت جهاد کشاورزی200200نوید صبورصندوق کارآفرینی امید
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6گناوهبوشهرپرورش اسب869
گناوه جاده محمد صالحی 

باشگاه پرورش اسب
وزارت جهاد کشاورزی50005000نیلوفر جوهریصندوق کارآفرینی امید

500500هاجر حسین پورصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری- دشتی 2دشتیبوشهرکارگاه عبا بافی870
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

871
حصیربافی و 

کپو بافی
10001000هاجر نوشادیصندوق کارآفرینی امیدتنگستا ن روستای گلکی2تنگستانبوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

872
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای محمدآباد
صندوق کارآفرینی امید

هادی حاجی 

عوض پور
وزارت جهاد کشاورزی180180

873
پرورش گاو 

شیری
پست بانکبرازجان روستای زیارت1دشتستانبوشهر

هادی حیاتی 

زیارتی
وزارت جهاد کشاورزی180180

874
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای تنگ شهدا
وزارت جهاد کشاورزی200200هادی داراب پورپست بانک

875

توسعه 

سردخانه 

زیروباالی صفرو 

ایجاد واحدبسته 

بندی خرما

8دشتستانبوشهر
- بخش مرکزی - برازجان 

روستای قلعه سفید- دالکی 
وزارت جهاد کشاورزی50005000هادی ضیاءصندوق کارآفرینی امید

876

پرورش گاو 

 راس 19شیری 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی500500هاشم خدریصندوق کارآفرینی امیددیلم روستای شهرویران3دیلمبوشهر

877

طرح پرواربندی 

 30گوسفند 

راسی

2دشتیبوشهر

شهرستان - استان بوشهر

روستای دشت - دشتی 

پلنگ

صندوق کارآفرینی امید
هدایت حیاتی 

جعفر بیگی
وزارت جهاد کشاورزی180180
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878
پرورش بز 

دوقلوزا
وزارت جهاد کشاورزی300300هشم رستمی فردبانک کشاورزیجم حرمی اناری2جمبوشهر

879

اقامتگاه 

بومگردی 

عشایری خیرک

3دشتستانبوشهر
-بخش ارم-دشتستان-بوشهر

روستای خیرک
25002500هماتاج حیدریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

880
پرورش میگو 

زمرد میگو
7دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای لمبدان پایینی
وزارت جهاد کشاورزی60006000وجیهه مومنیبانک کشاورزی

881
باشگاه ورزشی 

پینت بال
صندوق کارآفرینی امیدساحل بندرگاه- بندرگاه 2بوشهربوشهر

وحید حسن 

احمدی
وزارت ورزش و جوانان10001000

882
زنبور داری و 

تولید عسل
صندوق کارآفرینی امیدروستای کوری منظر- جم1جمبوشهر

وحید دهقان 

خلدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی350350وحید صفریصندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری883

884
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ ارم
وزارت جهاد کشاورزی200200وحید مرادیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی60006000وحیده مومنیبانک کشاورزیدیر روستای لمبدان پاینی7دیربوشهرپرورش میگو885

886
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای چهوک
وزارت جهاد کشاورزی180180وفا چشمکبانک کشاورزی

887
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای چهوک
وزارت جهاد کشاورزی180180وفادار چشمکبانک کشاورزی

888
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200ولی سوسنیصندوق کارآفرینی امیدتنگ ارم1دشتستانبوشهر

889
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

(نورآباد)خون 
وزارت جهاد کشاورزی180180یاسر احمدیبانک کشاورزی

2دشتستانبوشهرزنبور داری890
بوشهر شهرستان دشتستان 

بخش بوشکان شهر بوشکان
صندوق کارآفرینی امید

یاسر کریمی 

دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی200200
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1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند891

استان 

مح.ابپخش.دشتستان.بوشهر

له قالیی

وزارت جهاد کشاورزی180180یداهلل علی نژادبانک کشاورزی

892
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی720720یداله تیربخشصندوق کارآفرینی امید

893
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای -حیاتداوود

چهارروستایی

وزارت جهاد کشاورزی180180یداله ذهابیصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهرپرورش گاومیش894

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای فراکه-حیاتداوود

وزارت جهاد کشاورزی500500یداله محمدیصندوق کارآفرینی امید

895
پرورش 

گوسفند و بز
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان شهر 

بوشکان روستای اشکفتو
صندوق کارآفرینی امید

یعقوب رخش 

خورشید
وزارت جهاد کشاورزی180180

1تنگستانبوشهرزنبورداری896
استان بوشهر شهرستان 

تنگستان روستای خاییز
وزارت جهاد کشاورزی500500یعقوب شهریاریصندوق کارآفرینی امید

897
پرورش زنبور 

عسل
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای کشتو
وزارت جهاد کشاورزی225225یعقوب کشوریصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای بنداروز- دشتستان2دشتستانبوشهرکارگاه سفالگری898
یوسف اعتصامی 

زاده
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

899
پرورش 

گوسفند عربی
1دشتستانبوشهر

روستای .بخش آبپخش

چمتنگ
وزارت جهاد کشاورزی180180یوسف بادصبابانک کشاورزی

900
پرورش بز 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی180180یوسف پیراستهصندوق کارآفرینی امیدتنگستان اهرم کناربابایی1تنگستانبوشهر

1جمبوشهرزنبور داری901
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای بهارستان
وزارت جهاد کشاورزی350350یوسف جعفریصندوق کارآفرینی امید

902
گیاه دارویی 

آلویه ورا
2دیربوشهر

روستای کنار - ابدان- دیر 

ترشان
وزارت جهاد کشاورزی700700یونس ربانی پوربانک توسعه تعاون
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1دیربوشهردامداری903

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دوراهک روستای 

خندان

سایر500500اباذر صادق منشبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامپروری904
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای چهاروستایی
سایر300300ابراهیم احمدیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری سبک905

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای لنگک 

خمینی آباد

سایر400400ابراهیم اندیشهصندوق کارآفرینی امید

906
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای احشام نو
سایر500500ابراهیم آرمانبانک توسعه تعاون

907
دامداری بز و 

گوسفند
سایر300300ابراهیم بازداربانک کشاورزیروستای ابوالفیروز1دشتستانبوشهر

908

خدمات 

بازرگانی و 

بازاریابی 

محصوالت 

کشاورزی و 

دامی

سایر500500ابراهیم بهیبانک توسعه تعاونروستای سرکره1دشتستانبوشهر

1کنگانبوشهردامداری909
- بندر کنگان- بوشهر 

روستای برکه چوپان
سایر500500ابراهیم پوراییبانک کشاورزی

سایر500500ابراهیم تمبکیصندوق کارآفرینی امیدروستای تمبک1کنگانبوشهرصیادی910

1گناوهبوشهردامداری911
شهرستان - استان بوشهر 

روستای قلعه حیدر- گناوه 
سایر300300ابراهیم جوزاکبانک کشاورزی

1کنگانبوشهردامداری912
روستای مرزی برکه چوپان 

خیابان فایز
سایر500500ابراهیم حسن پورپست بانک

913
تیرچه و بلوک 

زنی
1گناوهبوشهر

بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای پوزگاه
پست بانک

ابراهیم حسین 

پور
سایر400400



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1دیلمبوشهردامداری914
شهرستان -استان بوشهر

روستای مال شهاب-دیلم
پست بانک

ابراهیم خواجه 

گیری
سایر400400

915
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهر دیر 

بردخون روستای بردخون 

کهنه

سایر500500ابراهیم درویشیبانک توسعه تعاون

916
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهربردخون روستای 

بردخون کهنه

سایر500500ابراهیم زارعیبانک توسعه تعاون

1عسلویهبوشهرسوپر مارکت917
استان بوشهر شهرستان 

عسلویه روستای زبار
سایر500500ابراهیم سالمیبانک توسعه تعاون

1تنگستانبوشهرپوشاک فروشی918
روستای -تنگستان-بوشهر

عالی حسینی
سایر500500ابراهیم سماواتیصندوق کارآفرینی امید

1تنگستانبوشهردامداری919

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش دلوار - تنگستان 

روستای عامری

سایر250250ابراهیم شریفیبانک کشاورزی

920
پرورش گاو 

شیر ی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان آبپخش 

روستای مشفق اباد
سایر250250ابراهیم شهبازیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری921
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای رودفاریاب
سایر300300ابراهیم فضل الهیبانک کشاورزی

922
پرواربندی بز و 

گوسفند
بانک کشاورزیروستای گندمریزی1دشتستانبوشهر

ابراهیم 

گندمریزی
سایر300300

923
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر 

روستای کره بند

سایر350350ابراهیم مشتاقیبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری924
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای شول
سایر500500ابراهیم ملک زادهصندوق کارآفرینی امید

925
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای چهل زرعی عجم

سایر250250ابراهیم میگلیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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926
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای پشتو
بانک کشاورزی

ابوالحسن نیک 

پور
سایر200200

1گناوهبوشهردامداری927
شهرستان - استان بوشهر 

روستای عباسی- گناوه 
صندوق کارآفرینی امید

ابوالفتح ویسی 

زاده
سایر300300

928
لوازم خانگی 

برقی
1کنگانبوشهر

روستای شیرینو جنب 

مخابرات
سایر500500ابوالفضل بلوچیصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهردامپروری929
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مال محمود
پست بانک

ابوالفضل عظیم 

زاده
سایر500500

930
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
سایر400400ابوالفضل موسویبانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری931
شهرستان . استان بوشهر 

روستای چارک. دشتی 
سایر300300ابوالقاسم قایدیپست بانک

932

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر

بخش - تنگستان-بوشهر

-روستای قباکلکی- مرکزی

زیادمال

سایر500500ابوذر زنده بودیپست بانک

1دشتستانبوشهرخرید نخل933
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای بشیر اباد
سایر250250ابوذر نظراقاییبانک کشاورزی

1دیربوشهردامداری934
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای جمرک
سایر500500ابول احمدیبانک توسعه تعاون

935

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
بخش -تنگستان-بوشهر

روستای چاه پیر-مرکزی
سایر500500احسان حیدرزادهپست بانک

936
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای گنوی
سایر500500احسان کرمیبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهرخواروبار فروشی937
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای جزیره شمالی
سایر300300احمد ابراهیمیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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938
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای چهاربرج

سایر250250احمد احمدیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری939

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای سراج اباد

سایر500500احمد اله یاریبانک کشاورزی

940
پرورش گاو 

شیری
سایر300300احمد آبادروبانک کشاورزیروستای چاه خانی1دشتستانبوشهر

1جمبوشهرپرورش دام941
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای بهارستان
سایر500500احمد برازندهصندوق کارآفرینی امید

سایر500500احمد پیشگوصندوق کارآفرینی امیدروستای الورگل1کنگانبوشهردامپروری942

سایر500500احمد توکصندوق کارآفرینی امیداول میانلو- مینلو 1کنگانبوشهردامپروری943

1کنگانبوشهردامداری944
روستای برکه - کنگان 

چوپان
سایر500500احمد توکپست بانک

سایر500500احمد جهاندیدهصندوق کارآفرینی امیدروستای خیارزار1دشتستانبوشهرپرورش شترمرغ945

سایر250250احمد جوکاربانک کشاورزیآبپخش روستای چهاربرج1دشتستانبوشهردامداری946

1دیلمبوشهردامداری947
شهرستان -استان بوشهر

روستای والفجر-دیلم
سایر250250احمد جوهریبانک کشاورزی

948
- باغداری 

نخیالت
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر 

روستای کره بند

سایر300300احمد حاجیانیبانک کشاورزی

949
لوازم بهداشتی 

ساختمان
1دشتیبوشهر

کاکی روستای گلستان 

ساحلی
سایر300300احمد خدریپست بانک

1دیلمبوشهردامداری950
شهرستان -استان بوشهر

روستای کنارکوه-دیلم
سایر250250احمد راه پیماپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1دیلمبوشهردامداری951
شهرستان -استان بوشهر

روستای بنه اسماعیل-دیلم
بانک کشاورزی

احمد رضا کاوی 

نژاد
سایر250250

952
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر

- دهستان انگالی- بوشهر

روستای کره بند

سایر350350احمد رغبتبانک کشاورزی

1دیربوشهرقایق صیادی953

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهربردخون روستای 

بردخون کهنه

سایر500500احمد زارعیبانک توسعه تعاون

1دشتستانبوشهرباغداری954
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
سایر250250احمد زاهدبانک کشاورزی

955
پرورش 

گاوشیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه منزل 

شخصی

سایر250250احمد سرشناسپست بانک

1کنگانبوشهرصیادی956
کنگان روستای پرک جنب 

بانک صادرات
سایر500500احمد شریفیصندوق کارآفرینی امید

957

کشاورزی 

کشت گوجه 

فرنگی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

بنیاد

سایر500500احمد صادقی فردپست بانک

1دیربوشهردامداری958

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر بردستان روستای 

حسین اباد

سایر500500احمد طالبیبانک توسعه تعاون

1دشتستانبوشهرمغازه خشکباری959
بوشهر دشستان 

سعدابادروستای نظراقا
سایر250250احمد عاملیبانک توسعه تعاون

960
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان شهر شبانکاره 

روستای دهداران علیا

سایر250250احمد عروجیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1گناوهبوشهردامداری961
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستا محمد صالحی
سایر300300احمد علی پوربانک کشاورزی

3جمبوشهرپرورش دام962

استان بوشهر شهرستان جم 

انارستان روستای حرمی 

اناری

سایر15001500احمد غالمیپست بانک

963
پرواربندی بز و 

کهره
بانک کشاورزیروستای سرکره1دشتستانبوشهر

احمد غالمیان 

سرکره
سایر500500

964
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان
سایر500500احمد محمودیبانک توسعه تعاون

سایر10001000احمد مطری زادهپست بانکعسلویه روستای بستانو2عسلویهبوشهردامداری965

1کنگانبوشهرکشت آلویه ورا966
کنگان روستای پرک خ 

شهید ایزدپناه
سایر500500احمد نوروزیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهرکشاورزی967
شهرستان . استان بوشهر 

روستای کناربندک. دشتی 
سایر500500احمد یوسفی نیابانک توسعه تعاون

968

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر

شهرستان دشتی بخش 

شنبه طسوج مرتع دهن 

سفید و چامیخک

بانک کشاورزی
احمدرضا حاجی 

لو
سایر300300

969
پرورش بز و 

گوسفند
بانک کشاورزیآبپخش روستای چم تنگ1دشتستانبوشهر

اردشیر خوب 

خواه
سایر500500

1دشتستانبوشهردامپروری970
دشتستان روستای - بوشهر 

تلخ آب
بانک کشاورزی

اردوان حسنی 

توابع
سایر300300

971

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

سمل جنوبی
سایر500500ارسالن زنگنه نژادبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری972
شهرستان - استان بوشهر 

روستای شول- گناوه 
سایر300300اسداله بهزادیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1دشتیبوشهردامداری سبک973
شهرستان دشتی شهر 

خورموج روستای نودرار
بانک کشاورزی

اسداله صیادی 

مویمن
سایر300300

974
خرده فروشی 

آهن آالت
1گناوهبوشهر

بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای
سایر500500اسفندیار امیریصندوق کارآفرینی امید

1دیلمبوشهرصیادی975
شهرستان -استان بوشهر

روستای لیلتین-دیلم
سایر250250اسفندیار پربارپست بانک

976
واحد پرورش بز 

دوقلوزا عدنی
سایر500500اسکندر عبدالهیبانک کشاورزیروستای گندمزار- جم2جمبوشهر

1جمبوشهرپرورشدام977
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای چرموک
سایر500500اسماء حیدریبانک کشاورزی

1جمبوشهرپوشاک زنانه978
استان بوشه شهرستان جم 

روستای علی آباد
سایر500500اسماء رزمجوبانک توسعه تعاون

سایر500500اسماعیل بلوچیپست بانکروستای الورده1کنگانبوشهردامپروری979

980

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای وراوی- دشتی
سایر300300اسماعیل تیموریپست بانک

سایر500500اسماعیل دشتیبانک کشاورزیآبپخش روستای میاندشت1دشتستانبوشهردامداری981

1بوشهربوشهردامداری982
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر250250اسماعیل راشدیبانک کشاورزی

983
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای لمبدان 

حاجی اباد

بانک توسعه تعاون
اسماعیل سبزی 

پور
سایر500500

984

زراعت 

سبزیجات 

وصیفی جات

1تنگستانبوشهر
-اهرم-تنگستان-بوشهر

روستای سمل جنوبی
سایر500500اسماعیل شنبهپست بانک

1گناوهبوشهردامداری985
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستا محمد صالحی
سایر250250اسماعیل علی پوربانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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986
صیفیجات 

کشاورزی
بانک توسعه تعاونروستای سرکره1دشتستانبوشهر

اسماعیل 

غالمرضا پور 

سرکره

سایر300300

987

زراعت 

سبزیجات 

وصیفی جات

1تنگستانبوشهر
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای بازویی- مرکزی
سایر500500اسماعیل فیروزیپست بانک

988
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر 

روستای زردکی

سایر350350اسماعیل محمدیبانک کشاورزی

989

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

روستای . خورموج . دشتی 

حناشور

پست بانک
اسماعیل 

هنشوریان
سایر300300

990
کاشت صیفی و 

سبزی
1تنگستانبوشهر

روستای -تنگستان-بوشهر

سمل شمالی
سایر500500اسیه ابرارصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهردامداری سبک991

استان بوشهر شهرستان 

روستای فقیه . دشتی 

حسنان

سایر300300اصغر باشیپست بانک

992
پرواربندی بز و 

گوسفند
سایر300300اصغر پوزگاهیبانک کشاورزیروستای چاه خانی1دشتستانبوشهر

1دشتیبوشهرپرورش دام993

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

مرحبایی

سایر500500اصغر زارعیپست بانک

994
پرورش 

بزوگوسفند
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگا ه
سایر250250اصغر زیرراهیبانک کشاورزی

995
پرورش 

گوسفندوبز
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای سبا
سایر250250افسانه فوالدیبانک کشاورزی

996
کشاورزی و 

باغداری
1دشتیبوشهر

خورموج . شهرستان دشتی 

روستای سرمک. 
سایر300300افشین مرادیپست بانک
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997
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

بخش -شهرستان دیّر-بوشهر

روستای لمبدان -مرکزی 

حاجی آباد

سایر500500اکبر حشمتی رادبانک توسعه تعاون

998
پرواربندی بز و 

گوسفند
سایر300300اکبر رضاییبانک کشاورزیروستای دهقاید1دشتستانبوشهر

1دشتیبوشهرکشاورزی999
شهرستان . استان بوشهر 

لنگک. خومرموج . دشتی 
سایر500500اکبر غریبیپست بانک

1000
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای احشام نو
سایر500500اکبر فخریبانک توسعه تعاون

1دیلمبوشهردامداری1001
شهرستان -استان بوشهر

روستای بنه اسماعیل-دیلم
سایر250250اکرم جلوهبانک کشاورزی

1002
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای تل سرکوه
سایر250250اکرم عطاییبانک کشاورزی

1دیلمبوشهردامداری1003
شهرستان -استان بوشهر

روستای بنه اسماعیل-دیلم
سایر250250اله داد کاوی نژادبانک کشاورزی

بانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهرطرح گلخانه1004
اله کرم حاتمی 

فرد
سایر500500

1005
لوازم تحریر و 

کتاب فروشی
1بوشهربوشهر

بوشهر بخش مرکزی 

روستای دویره
بانک توسعه تعاون

اله کرم فاطمی 

نژاد
سایر500500

1006
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر

- دهستان انگالی- بوشهر

روستای کره بند

سایر350350اله کرم کره بندیبانک کشاورزی

1007
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای چهاربرج

سایر250250الهام قاسمیصندوق کارآفرینی امید
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1008

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

سایر500500الیاس آذرپرابانک کشاورزیشهرآباد-تنگستان-بوشهر1تنگستانبوشهر

1009
پرورش گاو 

شیری
سایر500500الیاس سعادتبانک کشاورزیآبپخش روستای میاندشت1دشتستانبوشهر

سایر500500امراله افراسنبانک کشاورزیاهرم روستای گلکی1تنگستانبوشهردامداری1010

1دشتیبوشهردامداری1011
شهرستان دشتی روستای 

درازی
سایر300300امراله زارعیبانک توسعه تعاون

1012
کاشت صیفی و 

سبزیجات
1تنگستانبوشهر

بخش - تنگستان-بوشهر

روستای سمل - مرکزی

شمالی

صندوق کارآفرینی امید
امراله غریبی 

سملی
سایر500500

1دشتستانبوشهرقالی بافی1013

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان شهر شبانکاره 

خیابان امام خمینی ره

سایر250250امالک حیدریپست بانک

1014
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای چاهدول

سایر250250امید شیخبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرمغازه خشکباری1015
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای نظراقا
سایر250250امید عاملیبانک توسعه تعاون

1016
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان دهستان 

سرمستان روستای گنوی

سایر500500امید گنخکیبانک توسعه تعاون

1017
پرورش دام 

سبک و سنگین
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

حسین زایری خیابان شهید 

محمد علی جعفری

سایر500500امیر جعفریبانک توسعه تعاون
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1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند1018
شهرستان دشتستان بخش 

بوشکان روستای اشکفتو
سایر500500امیر غفاری خواهبانک کشاورزی

1بوشهربوشهردامداری1019
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر500500امین حسن زادهبانک کشاورزی

1020
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

روستای طلحه

سایر500500امین یوسفیان فربانک کشاورزی

1021
کارگاه تولیدی 

خیاطی
3جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای باریکان
سایر15001500انیسه روشنبانک توسعه تعاون

1022

حمل و 

جابجایی بار 

توسط نیسان 

زامیاد

1تنگستانبوشهر
دهستان -تنگستان-بوشهر

روستای بنه گز-باغک
صندوق کارآفرینی امید

اویس کریمی 

زاده
سایر320320

1گناوهبوشهردامداری1023

شهرستان -استان بوشهر

روستای بهمنیاری -گناوه

شرقی

سایر300300ایرج بهمیاریبانک کشاورزی

1کنگانبوشهرخدمات1024
شیرینو بعد از آشپزخانه 

فانوش
سایر500500ایرج دلیل آرصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهردامداری1025
شهرستان - استان بوشهر 

روستای کلر- گناوه 
سایر250250ایرج کللیبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامپروری1026
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مال محمود
پست بانک

ایمان چهار 

محالی
سایر250250

سایر250250ایمان حسن زادهبانک کشاورزیسعداباد روستای هلپه ای1دشتستانبوشهرنخل1027
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1028

- کشاورزی 

کاشت گیاه 

دارویی آلویه ورا

1دشتستانبوشهر
بوشهر سعدآباد روستای 

برمک
سایر250250ایوب جدیبانک کشاورزی

1029

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
شهرستان . استان بوشهر 

روستای مل گل. دشتی 
سایر300300ایوب قایدیبانک کشاورزی

1030
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر

روستای کره بند

سایر350350ایوب کره بندیبانک کشاورزی

1031

خدمات 

بازرگانی و 

بازاریابی 

محصوالت 

دامی و 

کشاورزی

سایر500500بابک حیدریبانک توسعه تعاونروستای سرکره1دشتستانبوشهر

1032
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای ملگه
سایر500500باقر پهلوانزادهپست بانک

1033

زنبور داری 

تولید عسل 

طبیعی

1بوشهربوشهر
بوشهر چاه کوتاه قلعه منزل 

شخصی
سایر350350باقر زنگوئیصندوق کارآفرینی امید

1034

خدمات 

بازرگانی و 

بازاریابی 

محصوالت 

کشاورزی و 

دامی

سایر500500باقر یزدانیبانک توسعه تعاونروستای قلعه سفید1دشتستانبوشهر
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1دشتیبوشهردامداری1035

شهرستان . استان بوشهر 

بخش . خورموج . دشتی 

روستای بن بید. شنبه 

پست بانک
باقر یوسفی 

فرجام
سایر300300

1036
پرواربندی بز و 

گوسفند
سایر300300بتول ریشهریبانک کشاورزیروستای دهقاید1دشتستانبوشهر

1دشتیبوشهرزنبورداری1037
شهرستان . استان بوشهر 

روستای کناربندک. دشتی 
صندوق کارآفرینی امید

براتعلی رضایی 

رحیمی
سایر500500

1038
صیفیجات 

کشاورزی
سایر500500برجعلی ارشدیبانک توسعه تعاونروستای نظراقا1دشتستانبوشهر

1039
جوشکار سیار 

گاز خانگی
1بوشهربوشهر

بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر300300بهرام بجلیپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1040
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای عباسی
سایر500500بهرام یوسفیپست بانک

1تنگستانبوشهرنجاری1041
روستای -تنگستان-بوشهر

عالی حسینی
سایر500500بهروز سماواتیصندوق کارآفرینی امید

1042
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای بویری

سایر250250بهروز یزدانیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1043

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای چاهدول

سایر250250بهزاد رودسازبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری1044
شهرستان -استان بوشهر

روستای شول-گناوه
سایر300300بهزاد موساییپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1045
شهرستان - استان بوشهر 

روستای مال محمود- گناوه 
سایر300300بهمن حیدریپست بانک

سایر214214بهنام رحیمیبانک کشاورزیبوشکان3دشتستانبوشهرپرورش گوسفند1046
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1047

خدمات و نصب 

راه اندازی نرم 

افزار

1دیربوشهر
استان بوشهر شهرستان 

شهر آبدان
سایر500500بهنام سلمانیبانک توسعه تعاون

1048
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای ملگه
سایر500500پرویز پهلونزادهبانک توسعه تعاون

1تنگستانبوشهرتعویض روغنی1049
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای گادوی- مرکزی
سایر500500پرویز جمالیپست بانک

1تنگستانبوشهرخواربار فروشی1050

استان بوشهر ، شهرستان 

تنگستان ، بخش دلوار ، 

روستای چاه تلخ شمالی

سایر300300پرویز قاسمیپست بانک

1گناوهبوشهردامپروری1051
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای گوابین
بانک کشاورزی

پروین تخت 

اردشیر
سایر250250

1دشتیبوشهردامداری سبک1052
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای چاووشی
سایر300300پروین نامجوبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرآرایشگاه زنانه1053

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان شهر شبانکاره 

خیابان طالقانی پایین تر از 

مسجد صاحب الزمان عج

سایر250250پریسا سرابیپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1054
شهرستان - استان بوشهر 

روستای شول- گناوه 
سایر250250پژمان کیامرثیبانک کشاورزی

1عسلویهبوشهردامداری1055

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان اخند - عسلویه 

خیابان مسجد جامع

سایر100100پی پی بخشبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامداری1056

استان بوشهر شهرستان 

 )گناوه روستای اسالم آباد

(بهمیناری 

سایر300300پیام بحردستانبانک کشاورزی
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1057

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
بخش -تنگستان-بوشهر

روستای عمار-مرکزی
سایر500500تیمور ثابت فردپست بانک

1058

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

اشکالی
سایر500500جاسم سلیمیپست بانک

1کنگانبوشهردامداری1059
بندر کنگان - بوشهر 

روستای برکه چوپان
سایر500500جعفر توکپست بانک

1060
کشت نهال 

ونخل
2جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش مرکزی روستای علی 

آباد

سایر500500جعفر دهقانبانک کشاورزی

1کنگانبوشهرسوپرمارکت1061
بندر کنگان برکه - بوشهر 

چوپان خیابان غدیر
سایر500500جعفر فرهادیپست بانک

1062
پرورش بزو 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

سعداباد روستای جتوط 

منزل شخصی
سایر250250جعفر گرگیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری سبک1063
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای منقل
بانک توسعه تعاون

جالل الدین 

غالمی
سایر300300

1064
کارگاه 

جوشکاری
1تنگستانبوشهر

روستای -تنگستان-بوشهر

بازویی
سایر500500جالل صفاصندوق کارآفرینی امید

1کنگانبوشهردامداری1065
بندر کنگان - بوشهر 

روستای برکه چوپان
سایر500500جمال حسن پورپست بانک

1066
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای شهرخاص
بانک کشاورزی

جهان مصلحی 

پور
سایر500500

1دشتستانبوشهردامپروری1067
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای سنا بن سنا
سایر300300جهانتاب ترزقانبانک کشاورزی

1کنگانبوشهردامداری1068
بندر کنگان - بوشهر 

روستای برکه چوپان
سایر500500جواد حسن پورپست بانک

1دیلمبوشهردامداری1069
شهرستان -استان بوشهر

روستای خواجه گیر-دیلم
سایر250250جواد داریوشیبانک کشاورزی
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2جمبوشهردامداری1070
استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای موردی
سایر10001000جواد عمرانیپست بانک

1071

خرده فروشی 

خوارو بار و 

لبنیاتی

1گناوهبوشهر
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای محمدی
سایر400400جواد نظام زادهصندوق کارآفرینی امید

1072
پرواربندی گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای خوش اب1دشتستانبوشهر

جوهر ناصری 

بناری
سایر300300

1073
گاو شیری 

سنتی مولد
سایر900900چوپانعلی مرادیصندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای خیرک5دشتستانبوشهر

1دشتستانبوشهردامداری1074

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای بهر

سایر250250حامد حسن پوربانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری سبک1075
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور رزمی
بانک کشاورزی

حبیب اله 

عباسی جو
سایر300300

1076
پرورش 

زنبورعسل
سایر500500حبیب اله نیکنامبانک توسعه تعاونروستای جمغاری1دشتستانبوشهر

1کنگانبوشهردامداری1077
- بندر کنگان - بوشهر 

روستای برکه چوپان
سایر500500حبیب توکپست بانک

1078
- باغداری 

نخلداری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای آلیوسفی
سایر500500حبیب چمیبانک کشاورزی

1079

تولید گوجه 

فرنگی گلخانه 

ای

1دیربوشهر
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان
سایر500500حبیب سهولیبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامپروری1080
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای چهار محال
سایر250250حبیب عوضیبانک کشاورزی

1081
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر

- دهستان انگالی- بوشهر

روستای کره بند

سایر350350حجت جوان بختبانک کشاورزی
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2جمبوشهرتولیدی مانتو1082
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای حاجی اباد
سایر500500حدیث کیش پابانک توسعه تعاون

1عسلویهبوشهرصیادی1083
- شهرستان عسلویه 

روستای بساتین
سایر500500حسن احمدزادهبانک توسعه تعاون

1دشتستانبوشهردامداری1084
باالی - روستای راهدار

کارخانه سیمان
سایر300300حسن احمدیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1085

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

(عشایر)روستای گلدشت 

سایر250250حسن اسدیبانک کشاورزی

سایر500500حسن اصغریصندوق کارآفرینی امیداول میانلو- میانلو - کنگان 1کنگانبوشهردامپروری1086

1087
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای طاقو
سایر500500حسن برازندهبانک توسعه تعاون

سایر500500حسن بلوچیصندوق کارآفرینی امیدکنگان روستای الورگل1کنگانبوشهردامپروری1088

1089

پرورش و 

نگهداری 

زنبورعسل

2کنگانبوشهر

- پرک-کنگان-بوشهر

روبروی بانک صادرات خ 

شهیدناز

سایر500500حسن تازصندوق کارآفرینی امید

1090

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

سایر500500حسن توکصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه میان1کنگانبوشهر

1091
نگهداری دام 

سبک
1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

روستای بحیری. دشتی 
سایر300300حسن تیموریپست بانک

1دشتیبوشهرکشاورزی1092
الور . خورموج . بوشهر 

شرقی
سایر400400حسن حاجیانیپست بانک

1کنگانبوشهردامپروری1093
کنگان حسین آباد جنب 

بلوک زنی علی حسن پور
سایر500500حسن حسن پورصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهرپرورش دام1094
خورموج روستای بحیری 

روستای برکت
سایر300300حسن خبدوییبانک کشاورزی
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1095
کشاورزی 

صیفیجات
سایر500500حسن درویشیبانک توسعه تعاونروستای بنداروز1دشتستانبوشهر

1096
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای لمبدان باالیی
سایر500500حسن سهولیبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامداری1097
شهرستان -استان بوشهر

روستای عباسی-گناوه
سایر300300حسن عباسیبانک کشاورزی

1عسلویهبوشهرatmدستگاه 1098

استان بوشهر شهرستان 

عسلویه دهستان اخند باجه 

پست بانک اخند

سایر500500حسن علی پورپست بانک

1099

بسته بندی 

انواع محصوالت 

کشاورزی

2تنگستانبوشهر
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای گلنگون- مرکزی
سایر10001000حسن غالمیانصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهرکشاورزی1100
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای چاوشی
سایر300300حسن فقیهپست بانک

1دیربوشهرقایق صیادی1101

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر بخش مرکزی 

دهستان الی شمالی

سایر500500حسن فوالدیبانک توسعه تعاون

1102
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

-دهستان انگالی-بوشهر

روستای کره بند
سایر500500حسن کره بندیصندوق کارآفرینی امید

1103
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای دشتی اسماعیل 

خانی

سایر250250حسن کریمیبانک کشاورزی

1104
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان روستای 

درودگاه ک شهید 

پورحسینی

سایر250250حسن کشاورزبانک کشاورزی
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1105

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

قایدی
سایر500500حسن کشت کارپست بانک

1دیربوشهرقالی صیادی1106
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای الی شمالی
بانک توسعه تعاون

حسن کشکولی 

نژاد
سایر500500

1تنگستانبوشهرخرید قایق1107

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش دلوار - تنگستان 

روستای بریکان

بانک کشاورزی
حسن محمودی 

شعار
سایر500500

1108
خرید قایق 

صیادی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای الی جنوبی
سایر500500حسن میرزاییبانک توسعه تعاون

1بوشهربوشهردامداری1109
بوشهر بخش مرکزی 

روستای تل سیاه
سایر500500حسنعلی جمالیبانک کشاورزی

1110
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای سربست
سایر250250حسنیه فرخیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای تمبک- کنگان 1کنگانبوشهردامپروری1111
حسین ابراهیمی 

پور
سایر500500

1112
پرورش دام 

سبک و سنگین
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

- بخش کاکی- دشتی

روستای - دهستان کاکی

حاللی

سایر500500حسین احمدیصندوق کارآفرینی امید

1113
پروژه برق 

ساختمان
1گناوهبوشهر

بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای چهار محال
سایر250250حسین احمدیپست بانک

1114
دامداری بز و 

گوسفند
سایر300300حسین اسماعیلیبانک کشاورزیروستای چاه خانی1دشتستانبوشهر
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1115

حمل وجابجایی 

بار توسط 

نیسان زامیاد

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

خورموجی
سایر360360حسین افراسنصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهردامداری1116
پخش بوشکان روستای 

تنگ خون
سایر250250حسین افراسیابیبانک کشاورزی

1117
- کشاورزی 

باغداری
سایر250250حسین اقاییبانک کشاورزیسعداباد روستای آلیوسفی1دشتستانبوشهر

1118

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
شهرستان . استان بوشهر 

روستای شنبه. دشتی 
سایر400400حسین اکفورهبانک توسعه تعاون

1119

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

احمدآباد
سایر500500حسین ایزدی نیاپست بانک

1دشتستانبوشهرعکاسی1120

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان شهر شبانکاره 

خیابان خیابان بسیج پشت 

بهداری کوچه شهید رنجبر

سایر250250حسین آزادهپست بانک

1121
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای محمدجمالی

سایر250250حسین برخانبانک کشاورزی

1122
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای کمال آباد
سایر500500حسین بسیمبانک کشاورزی

1تنگستانبوشهرسوپر مارکت1123
روستای -تنگستان-بوشهر

گلنگون
سایر500500حسین بناریصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرخشکبار- مغازه1124
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای نظراقا
سایر250250حسین پادیرپست بانک

سایر500500حسین توکپست بانکروستای قلعه میان1کنگانبوشهردامداری1125
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1126
پرورش گاو 

شیری
سایر300300حسین جعفرنیابانک کشاورزیروستای چاه خانی1دشتستانبوشهر

1127
پرورش بز و 

گوسفند
بانک کشاورزیآبپخش روستای میاندشت1دشتستانبوشهر

حسین جعفری 

خورموجی
سایر500500

1128
پرواربندی بز و 

کهره
سایر480480حسین جمالیبانک کشاورزیروستای سرکره1دشتستانبوشهر

1129
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای خرگونه
سایر500500حسین چاه بندیبانک توسعه تعاون

سایر500500حسین حسن پورپست بانکروستای چاه مجنون1کنگانبوشهرصیادی1130

1131
پرورش دام 

سبک
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کبگان

کالت

سایر500500حسین حسینیصندوق کارآفرینی امید

1بوشهربوشهردامداری1132
بوشهر بخش مرکزی 

روستای دویره
سایر350350حسین خدریبانک توسعه تعاون

1133

خدمات جمع 

آوری کود های 

حیوانی و مرغی 

از مرغداری ها 

و گاوداری ها

سایر500500حسین خلیفهبانک کشاورزیروستای عیسوند1دشتستانبوشهر

1134

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر

بخش - تنگستان-بوشهر

روستای - مرکزی

قایدابراهیمی

سایر500500حسین خواربارپست بانک

1دیلمبوشهردامداری1135
شهرستان -استان بوشهر

روستای خواجه گیر-دیلم
سایر250250حسین داریوشیبانک کشاورزی
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1136
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر بردخون روستای 

بردخون کهنه

سایر500500حسین درویشیبانک توسعه تعاون

1تنگستانبوشهردامداری1137

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش دلوار - تنگستان 

بندر رستمی جنوبی

بانک کشاورزی
حسین دست 

پسین
سایر250250

1138
خدمات تصفیه 

آب
1بوشهربوشهر

بوشهر بخش مرکزی 

روستای دویره
سایر350350حسین دشتیپست بانک

1دیربوشهرقایق صیادی1139
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای الی شمالی
سایر500500حسین دشتیبانک توسعه تعاون

1140
پرورش دام 

سبک
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کبگان

شیخیان شهاب

سایر500500حسین دهقانپست بانک

1141

زراعت 

سبزیجات 

وصیفی جات

1تنگستانبوشهر
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای چاه پیر- مرکزی
سایر500500حسین راخپست بانک

1142
پرورش 

گوسفند و بز
سایر300300حسین راستگوبانک کشاورزیروستای ابوالفیروز1دشتستانبوشهر

1دیربوشهرکشاورزی1143
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر آبدان
سایر500500حسین راسخ خوبانک توسعه تعاون

1144

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
. شُنبه . شهرستان دشتی 

روستای درویشی
سایر300300حسین روانصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهردامداری1145
شهرستان - استان بوشهر 

روستای بهمنیاری- گناوه 
سایر300300حسین روستابانک کشاورزی
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1146

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
شهرستان . استان بوشهر 

روستای درازی. دشتی 
پست بانک

حسین زارعی 

پیشه
سایر500500

1147

زراعت 

سبزیجات 

وصیفی جات

1تنگستانبوشهر
-اهرم-تنگستان-بوشهر

روستای سمل جنوبی
سایر500500حسین زنگنه نژادپست بانک

1148
پرورش دام 

سبک
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای مهرآباد
سایر500500حسین سرایبانک کشاورزی

1تنگستانبوشهردامداری1149

استان بوشهر ، شهرستان 

تنگستان ، بخش دلوار ، 

بندر بوالخیر

بانک کشاورزی
حسین سلیمی 

پور
سایر250250

1150
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

شهر شبانکاره روستای 

چاهدول

سایر500500حسین شیخیبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری1151
شهرستان - استان بوشهر 

روستای شول- گناوه 
سایر250250حسین طاهریپست بانک

1152
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دوراهک پایین جاده
سایر500500حسین عالی پوربانک توسعه تعاون

1153
پرورش دام 

سبک
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

بابمنیر

سایر500500حسین غالمیپست بانک

1154
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-دهستان انگالی-بوشهر

روستای کره بند

سایر350350حسین غالمیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرخرید نخل1155
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای سربست
سایر250250حسین فرخبانک کشاورزی
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1تنگستانبوشهرسوپر مارکت1156
بخش -تنگستان-بوشهر

روستای بنه گز-مرکزی
سایر500500حسین قایدیصندوق کارآفرینی امید

1157

کشاورزی 

کشت گوجه )

فرنگی و صیفی 

(جات

1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

بخش شنبه و . دشتی 

. دهستان شنبه . طسوج 

مزرعه حاج احمدی

سایر500500حسین کاظمیبانک توسعه تعاون

1158
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر

روستای کره بند

سایر350350حسین کره بندیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1159

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای الی پهه

سایر250250حسین مردایبانک کشاورزی

1دیربوشهرکشاورزی1160

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای لمبدان باالیی 

شمال جاده اصلی

سایر500500حسین ملیتبانک توسعه تعاون

1161

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
-اهرم-تنگستان-بوشهر

روستای سمل شمالی
سایر500500حسین منوچهریپست بانک

سایر500500حسین نوروزیصندوق کارآفرینی امیدروستای پرک2کنگانبوشهرخدمات1162

1163

پرورش دام 

بز بومی  )سبک

)

سایر500500حسین هوردیبانک کشاورزیجم روستای چم چشمه2جمبوشهر

1دشتستانبوشهرگاوشیری1164

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای سمیعا

سایر500500حسینعلی ستودهبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرنخل1165
بوشهر دشتستان 

سعدابادروستای بشیرآباد
سایر250250حسینقلی بهروزبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1166
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای سیاه منصور سفلی
بانک کشاورزی

حسینقلی علی 

پور
سایر250250

1دشتیبوشهرزنبور داری1167
خورموج . شهرستان دشتی 

روستای سرمک. 
پست بانک

حشمت اله 

رضایی رحیمی
سایر300300

1168
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهر دیر 

روستای تل رییس
بانک توسعه تعاون

حلیمه بردستانی 

ثابت
سایر500500

1دشتیبوشهردامداری1169
شهرستان دشتی شهر شنبه 

اسالم آباد
سایر300300حلیمه زارعیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهرارایشگاه مردانه1170

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کبگان

کردوان سفلی

سایر250250حمزه جمال زادهپست بانک

1171
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر بردستان روستای 

لمبدان پایینی

بانک توسعه تعاون
حمزه حمیدی 

صفت
سایر500500

1172
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دوراهک روستای سورو
سایر500500حمزه دراهکیبانک توسعه تعاون

1173

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

سایر500500حمید حسن پورپست بانکروستای برکه چوپان1کنگانبوشهر

1174

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای بنه گز- مرکزی
سایر500500حمید حیدریپست بانک

1بوشهربوشهردامداری1175
بوشهر بخش مرکزی 

روستای تل سیاه
سایر500500حمید خضریبانک کشاورزی

1176
خدمات 

کامپیوتری
سایر300300حمید خوش نیتبانک توسعه تعاونروستای خوشمکان1دشتستانبوشهر



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1177

نصاب و تعمیر 

کار کولرهای 

گازی پنجره ای 

و اسپلیت

سایر500500حمید محمدیپست بانکروستای رود شور1گناوهبوشهر

1178
پرورش گاو 

شیر ی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای اسالم اباد
سایر250250حمید مرعشیبانک کشاورزی

1بوشهربوشهردامداری1179
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
بانک کشاورزی

حمیدرضا 

شجاعی
سایر500500

1دشتستانبوشهرگاوشیری1180
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای تل سرکوه
بانک کشاورزی

حمیدرضا علی 

زاده
سایر250250

1181
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

شهر بوشکان

بانک کشاورزی
حمیرا احمدی 

فرد
سایر500500

1182

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

روستای فقیه . دشتی 

حسنان

سایر300300حیدر باشیپست بانک

1دشتستانبوشهردامپروری1183

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای پلنگی بنه محمد

سایر500500حیدر باقریبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1184
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای سنا
سایر300300حیدر تازیکبانک کشاورزی

1دشتیبوشهرپرورش دام1185

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

دهداری

سایر400400حیدر حیاتیپست بانک

1186
پرورش دام 

اصالح نژاد
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی 

روستای -دهستان کبگان

میته

سایر400400حیدر دوالب نیاپست بانک
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1187

پرور)دامپروری

ش گوسفند و 

(بز

1گناوهبوشهر
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مال محمود
سایر250250حیدر زادمهربانک کشاورزی

1دشتیبوشهرپرورش بز1188
شهرستان دشتی روستای 

باغان
پست بانک

حیدر صداقت 

سیما
سایر300300

1بوشهربوشهرگاوداری1189

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر 

روستای کره بند

سایر350350حیدر کره بندیبانک کشاورزی

3گناوهبوشهردامداری1190
شهرستان - استان بوشهر 

روستای گشویی-گناوه
سایر10001000خاتون خزاییپست بانک

سایر300300خاور مقیمیبانک کشاورزیروستای چاه خانی1دشتستانبوشهردامداری1191

1بوشهربوشهردامداری1192
بوشهر بخش مرکزی 

روستای چاهکوتاه
سایر500500خدامراد دشتیبانک کشاورزی

1193
پرورش گاو 

شیری
سایر250250خدر جان امیریبانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهر

1194

- دامپروری 

پرورش گاو 

شیری

1دشتستانبوشهر
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای سربست
بانک کشاورزی

خدیجه حمادی 

سربست
سایر250250

1دشتستانبوشهردامپروری1195
دشتستان روستای - بوشهر 

کفتر رو
بانک کشاورزی

خدیجه رجایی 

راد
سایر300300

1196
پرورش 

گاوشیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای برمک
بانک کشاورزی

خدیجه رنگ 

وبوی
سایر300300

1دیربوشهردامداری1197
ابدان روستای -دیر-بوشهر

احمد اباد
سایر500500خدیجه کرمیبانک توسعه تعاون

1198

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
خورموج . شهرستان دشتی 

روستای دهوک. 
سایر300300خدیجه یوسفیپست بانک
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1199
پرورش گاو 

شیری
1تنگستانبوشهر

بخش -تنگستان-بوشهر

دهستان -مرکزی

روستای -محموداحمدی

بازویی

سایر500500خسرو بهزادیپست بانک

1گناوهبوشهردامپروری1200
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای چهارروستایی
سایر250250خسرو سرابیبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری1201
شهرستان - استان بوشهر 

روستای عباسی- گناوه 
سایر300300خسرو عباسیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرسبزیکاری1202

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای میاندشت

سایر250250خضر برزگرپست بانک

1دشتیبوشهردامداری1203
شهرستان . استان بوشهر 

روستای محمدآباد. دشتی 
سایر300300خضر عوض پوربانک کشاورزی

1دشتیبوشهرسوپرمارکت1204
شهرستان . استان بوشهر 

روستای محمدآباد. دشتی 
سایر300300خضر گرامیپست بانک

1عسلویهبوشهردامداری1205
روستای - عسلویه - بوشهر 

خیارو
سایر500500خلف هاللیبانک توسعه تعاون

سایر200200خلیل حیاتیبانک کشاورزیروستای پرک- کنگان 1کنگانبوشهرصیادی1206

1عسلویهبوشهردامداری1207
شهرستان - استان بوشهر 

روستای خره- عسلویه 
سایر500500خمیس شاهینیبانک توسعه تعاون

1208
مغازه 

سوپرمارکت
سایر500500خیبر شریفیبانک توسعه تعاونروستای دهقاید1دشتستانبوشهر

سایر500500خیرالنساء کامرانبانک توسعه تعاونروستای چاه خانی1دشتستانبوشهرمغازه پوشاک1209

1گناوهبوشهردامداری1210
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای عباسی
سایر300300داراب عباسیپست بانک
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1211

زراعت 

سبزیجات 

وصیفی جات

1تنگستانبوشهر
-اهرم-تنگستان-بوشهر

روستای سمل شمالی
سایر500500داراب مسیح گلپست بانک

1212

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر

بخش - تنگستان-بوشهر

- روستای خایز - مرکزی

کشی

سایر500500داود احسانی خواهپست بانک

بانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهرکشت نهال لیمو1213
داود اسماعیلی 

خواه
سایر500500

1214
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای چهاربرج

سایر250250داود شفیع فربانک کشاورزی

1بوشهربوشهردامپروری1215

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر 

روستای کره بند

سایر250250داود منصوریبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامپروری1216
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای رود شور
سایر300300داوود مرادیبانک کشاورزی

1217
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای لمبدان باالیی
سایر500500رادمهر ابراهیمیبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامپروری1218
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای محمدی
سایر300300راضیه خواجهبانک کشاورزی

1219
تولید و پرورش 

قارچ خوراکی
سایر500500راضیه رویین تنبانک توسعه تعاونروستای بنار آبشیرین1دشتستانبوشهر

1جمبوشهرپرورش دام1220

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای حسین 

آباد

سایر500500راضیه شریف نژادصندوق کارآفرینی امید

1221
پرورش گاو 

شیری
2تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان دلوار بندر 

رستمی
سایر500500رامین صابریبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1تنگستانبوشهردامداری1222
- دلوار - بوشهر تنگستان 

روستای شلیدان
سایر250250رحمان بخشیبانک کشاورزی

1دیلمبوشهردامداری1223
شهرستان -استان بوشهر

روستای بنه اسماعیل-دیلم
سایر250250رحمان سعادتمندپست بانک

1دیلمبوشهرخدمات1224
شهرستان -استان بوشهر

روستای عامری-دیلم
سایر250250رحیم اسماعیلیپست بانک

1بوشهربوشهردامداری1225
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر250250رحیم بجلیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری سبک1226
استان بوشهر شهرستان 

روستای سرمک. دشتی 
بانک کشاورزی

رحیمه صیادی 

پوران
سایر300300

1227
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای جتوط
سایر250250رستم رستمیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری سبک1228
روستای محمد آباد خیابان 

شهید عابدی
پست بانک

رسول بشیری 

محمدآبادی
سایر300300

1بوشهربوشهردامداری1229
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر500500رشید راشدیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهرخرید تراکتور1230

شهر ستان - استان بوشهر

-دهستان کاکی-دشتی 

روستای تلخو

سایر500500رضا احمدیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرخرید نخل1231
بوشهر دشتستان 

سعدابادروستای برمک
سایر250250رضا برامکیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری1232

شهرستان . استان بوشهر 

روستای . خورموج .دشتی 

وراوی

سایر300300رضا تیموریپست بانک

1233

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

سمل شمالی
سایر500500رضا شادمانپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1گناوهبوشهردامداری1234
شهرستان - استان بوشهر 

گناوه روستای عباسی
سایر250250رضا شهمرادیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1235
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای جمیله
سایر300300رضا طاهریبانک کشاورزی

سایر300300رضا عباسیبانک توسعه تعاونروستای خوشمکان1دشتستانبوشهرمغازه خرازی1236

1237
درب و پنجره 

آلمینیوم
سایر500500رضا عسکریبانک توسعه تعاونروستای دهقاید1دشتستانبوشهر

1دشتیبوشهردامداری1238
شهرستان . استان بوشهر 

روستای مل گاودان. دشتی 
سایر300300رضا فقیهپست بانک

بانک کشاورزیبخش بوشکان شهر بوشکان1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند1239
رضا کریمی 

دوقزلو
سایر250250

1دیلمبوشهردامداری1240
شهرستان -استان بوشهر

روستای عامری-دیلم
سایر250250رضا لیراویبانک کشاورزی

1241
کاشت صیفی 

جات گلخانه ای
1تنگستانبوشهر

بخش -تنگستان-بوشهر

دهستان -مرکزی

روستای -محموداحمدی

منصوری وسطی

سایر500500رضا محمدزادهبانک توسعه تعاون

1242

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

بخش . خورموج . دشتی 

روستای بن بید. شنبه 

سایر300300رضا یوسفی شعارپست بانک

1243
پرورش دام 

سبک
2جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای پشتو
سایر500500رقیه استادیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرگاوشیری1244
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای زیرراه
سایر250250رمضان مندنیبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامپروری1245
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای چهار برج
سایر500500رمضان نریمانیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1تنگستانبوشهرخواربار فروشی1246

استان بوشهر ، شهرستان 

تنگستان ، بخش دلوار ، 

روستای جایینک

سایر500500روح اله حمیدیپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1247
شهرستان -استان بوشهر

روستای بهمنیاری-گناوه
سایر300300روح اله لشکریبانک کشاورزی

1248
پرورش گاو 

شیر ی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگا ه
سایر250250زبیده تواناییانبانک کشاورزی

1249
نگهداری دام 

سبک
1دشتیبوشهر

. شنبه . شهرستان دشتی 

روستای درویشی
سایر300300زمان زارعیپست بانک

1250
خرده فروشی 

فراورده ها لبنی
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کبگان

گلستان ساحلی

سایر300300زهرا خضریپست بانک

1251
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای چهاربرج

سایر250250زهراء باقریبانک کشاورزی

1252
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای پلنگی
سایر500500زهراء حسین پوربانک کشاورزی

1253
پرورش گاو 

شیر ی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای تل سرکوه
سایر250250زینب باهوشبانک کشاورزی

1جمبوشهرپرورش دام1254
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای پلنگی
سایر500500زینب بیشصندوق کارآفرینی امید

1255

خرده فروشی 

فرآورده های 

لبنی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -اداره کاکی-دشتی

روستای گلستان-کبگان

سایر350350زینب خدریپست بانک

1دیلمبوشهردامداری1256
شهرستان -استان بوشهر

روستای مظفری-دیلم
سایر250250زینب خدریبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1دشتستانبوشهرقالی بافی1257

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای خیارزار

سایر250250زینب صالحیپست بانک

1258
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

روستای کره بند- بوشهر 
سایر500500زینب کره بندیبانک کشاورزی

1259
پرورش دام 

سبک
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای آبگرمک روستای 

دوتوسور

سایر500500زینب مظفریانبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری1260
شهرستان - استان بوشهر 

روستا چشمه- گناوه 
سایر250250ستار قنبریبانک کشاورزی

1261
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستا سبا
بانک کشاورزی

ستاره راست 

خدیو
سایر250250

1دیربوشهردامداری1262
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای سرکوه احمد
سایر500500ستاره عمرانیبانک توسعه تعاون

1دشتستانبوشهردامپروری1263
بوشهر دشتستان بخش ارم 

شهر تنگ ارم
بانک کشاورزی

سجاد رشیدی 

خواه
سایر300300

1تنگستانبوشهرپوشاک فروشی1264
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای گلنگون- مرکزی
سایر500500سجاد زنگنهصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهردامداری1265
شهرستان - استان بوشهر 

گناوه روستای تل تل
سایر250250سجاد عرب زادهپست بانک

1266

- کشاورزی 

کشت درخت 

خرما

1دشتستانبوشهر
بوشهر سعداباد روستای 

بشیرآباد
سایر250250سجاد کرامیبانک کشاورزی

1267
خرده فروشی 

پوشاک مردانه
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کبگان

کردوان رییسی

سایر350350سجاد کشاورزپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1268
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای لمبدان پایینی
بانک توسعه تعاون

سجاد میگویی 

نژاد
سایر500500

1269
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر

روستای کره بند

سایر350350سراج غالمیپست بانک

1270

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

چاه پیر
سایر500500سردار آذرپراپست بانک

1271
پرواربندی 

گوساله
سایر300300سروش فقیهبانک کشاورزیبرازجان1دشتستانبوشهر

1دشتیبوشهرپرورش دام1272

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

بنیاد

سایر500500سعید بهمنیپست بانک

1273
پرورش 

بلدرچین
1تنگستانبوشهر

بخش - تنگستان-بوشهر

گادوی- مرکزی
سایر500500سعید خلیفهپست بانک

1274
فروش مرغ و 

ماهی
1بوشهربوشهر

بوشهر بخش مرکزی 

روستای شیف
سایر300300سعید راشدیپست بانک

1دشتیبوشهرکشاورزی1275
شهرستان دشتی روستای 

باغان
سایر300300سعید ریزیصندوق کارآفرینی امید

1دیلمبوشهردامداری1276
شهرستان -استان بوشهر

روستای بنه اسماعیل-دیلم
سایر250250سعید کاوی نژادبانک کشاورزی

1277
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی- بوشهر 

روستای -دهستان انگالی

رستمی

سایر350350سعید کرمیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1دشتیبوشهرپرورش دام1278

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

دهداری

بانک کشاورزی
سعیده هاشمیان 

مطلق
سایر500500

1گناوهبوشهردامداری1279
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای بهمنیاری
سایر250250سکینه بهمیاریپست بانک

1280
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای خرگونه
سایر500500سکینه حسینیبانک توسعه تعاون

1281

فروش 

سبزیجات بسته 

بندی

1گناوهبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای مال قاید
سایر100100سکینه خضریصندوق کارآفرینی امید

1282
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دوراهک روستای مله 

خرگ

سایر500500سکینه ربیعیبانک توسعه تعاون

1دشتیبوشهرکشاورزی1283
شهرستان دشتی روستای 

چاهگاه
سایر500500سکینه شمسیپست بانک

1دشتیبوشهردامداری سبک1284
شهرستان دشتی روستای 

مل گل
سایر300300سکینه غالمیبانک کشاورزی

1285

طرح توجیه 

اقتصادی راه 

اندازی کارگاه 

خیاطی

4دشتیبوشهر
شهرستان دشتی خورموج 

روستای عربی
سایر23902390سکینه منصوریبانک توسعه تعاون

سایر500500سلطان ماجد زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای تمبک1کنگانبوشهردامپروری1286

1287
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای خرگونه
سایر500500سلمان کریم پوربانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1288
پرورش گاو 

شیری
2جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

تشان
سایر10001000سمیرا مدرسیبانک کشاورزی

1289
پرورش گاو 

شیر ی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
سایر250250سمیه حاجی پوربانک کشاورزی

1290
خرده فروشی 

پوشاک زنانه
1بوشهربوشهر

جزیره شیف محله شرقی 

بعد از منازل بنیاد مسکن 

 طبقه 2کوچه موج پالک 

همکف

سایر300300سمیه ناصریپست بانک

1گناوهبوشهردامپروری1291
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای گوابین
سایر300300سهراب اسماعیلیبانک کشاورزی

1292
پرورش 

بلدرچین
1تنگستانبوشهر

روستای -تنگستان-بوشهر

کاکلی
سایر500500سهراب گزکیپست بانک

1293
پرورش دام 

سبک
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای بیدو
سایر500500سوسن عبدالهیبانک کشاورزی

سایر250250سیاوش شکوهبانک کشاورزیسعداباد روستای درودگاه1دشتستانبوشهرخرید نخل1294

1گناوهبوشهردامداری1295
شهرستان - استان بوشهر 

گناوه روستای گمارون
بانک کشاورزی

سید احسان 

موسوی
سایر300300

1296
کشاورزی 

صیفیجات
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای رودفاریاب
بانک توسعه تعاون

سید احمد 

محمدی
سایر500500

1297

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
خورموج . شهرستان دشتی 

روستای دهوک. 
پست بانک

سید اصغر 

حسینی
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای قلعه سفید1دشتستانبوشهرغذافروشی1298
سید حسن پور 

مقدس
سایر300300

1299
کشت گوجه 

فرنگی
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

تلخو

صندوق کارآفرینی امید
سید سعید 

حسینی زاده
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1300
کشت گیاه 

دارویی آلویه ورا
1دشتستانبوشهر

روستای - سعدآباد - بوشهر 

سربست
بانک کشاورزی

سید محمود 

حسینی مقدم
سایر500500

1دشتستانبوشهردامپروری1301
بوشهر دشتستان بخش ارم 

شهر تنگ ارم
بانک کشاورزی

سید مهدی 

موسوی فرد
سایر300300

1302
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر بردخون روستای 

سجادیه

بانک توسعه تعاون
سیداحمد 

سعیدی
سایر500500

1303

- کشاورزی 

کشت درخت 

خرما

1دشتستانبوشهر
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای بشیرآباد
بانک کشاورزی

سیدحسین 

مهدیان
سایر300300

1گناوهبوشهردامداری1304
شهرستان - استان بوشهر 

گناوه روستاگمارون
پست بانک

سیدصدرالدین 

موسوی
سایر250250

1305

کشاورزی 

کشت گوجه 

فرنگی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

- بخش کاکی- دشتی

روستای - دهستان کاکی

تلخو

صندوق کارآفرینی امید
سیدعبد المهدی 

حسینی جو
سایر500500

2جمبوشهرکارگاه اپن ارگ1306
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای بهارستان
بانک توسعه تعاون

سیدعبدالعظیم 

حسینی مقدم
سایر800800

1دشتستانبوشهرکشت الویه ورا1307
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
بانک کشاورزی

سیدعلی موسوی 

نژاد
سایر250250

1308
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهر دیر شهر 

ابدان روستای فاریاب
بانک توسعه تعاون

سیدعلیرضا 

حسینی محمدی
سایر500500

1309
پرورش زنبور 

عسل
1بوشهربوشهر

بوشهر بخش مرکزی 

روستای احمدی
بانک کشاورزی

سیدماشاءاهلل 

رضوی
سایر500500

1310
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر بردخون روستای شهنیا
بانک توسعه تعاون

سیدمحسن 

حسینی زاده
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1311
پرورش 

بزوگوسفند
بانک کشاورزیسعدابادروستای بشیرآباد1دشتستانبوشهر

سیدمحمد 

مهدیان
سایر250250

1تنگستانبوشهرباغداری خرما1312
بخش - تنگستان-بوشهر

گشی-روستای خایز- مرکزی
پست بانک

سیدمحمد 

موسوی
سایر500500

1313
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای لمبدان باالیی
بانک توسعه تعاون

سیدمحمود 

جعفری
سایر500500

1314

- کشاورزی 

کاشت درخت 

خرما

بانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهر
سیدمهران 

شبانکاره
سایر250250

1گناوهبوشهردامداری1315
شهرستان - استان بوشهر 

گناوه روستا محمد صالحی
بانک کشاورزی

سیده حمیده 

موسوی
سایر300300

1گناوهبوشهردامداری1316
شهرستان -استان بوشهر

-روستای گمارون-گناوه
پست بانک

سیده راضیه 

موسوی
سایر300300

1دشتستانبوشهرخیاطی زنانه1317

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای دهداران سفلی

پست بانک
سیده عترت 

جعفری
سایر250250

1318

عمده و خرده 

فروشی مواد 

غذایی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

بابمنیر

پست بانک
سیده فاطمه میر 

مهدی
سایر350350

1دشتیبوشهرکشاورزی1319
. شهرستان دشتی خورموج 

روستای سرمک
سایر300300سیروس سعیدیصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهردامداری1320

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

شهر کلمه

بانک کشاورزی
سیروس هاشمی 

پور
سایر500500

1جمبوشهرپرورش دام1321
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای طاقو
سایر500500سیف اله افخمیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1322
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

شهر شبانکاره خیابان معلم

بانک کشاورزی
سیف اله 

دهدشتی
سایر250250

1دشتستانبوشهردامداری1323
شهرستان دشتستان بخش 

بوشکان روستای فاریاب
سایر500500سیما ثقفیبانک کشاورزی

1324
پرورش گاو 

شیری
سایر300300شاهرخ بازیاریبانک کشاورزیروستای خیر آباد1دشتستانبوشهر

1325
کشت صیفی 

جات
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای جره علیا
بانک توسعه تعاون

شهریار مزارعی 

نژاد
سایر500500

1326
پرورش 

گاوشیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای تل سرکوه
بانک کشاورزی

شوکت خانم 

کالنتری
سایر500500

1327
پرورش بزو 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای جره علیا
بانک کشاورزی

شوکت مزارعی 

نژاد
سایر250250

1بوشهربوشهردامداری1328
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر200200شیرین بجلیبانک کشاورزی

1دیربوشهرپرورش طیور1329
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای جبرانی
سایر500500شیرین فخراییبانک توسعه تعاون

1330

کاشت درخت 

- نخل 

تولیدخرما

1بوشهربوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-دهستان انگالی-بوشهر

روستای کره بند

سایر300300صابر تماریبانک کشاورزی

1331

حکاکی روی 

 MDFچوب و 

با دستگاه لیزر 

CO2

2گناوهبوشهر

چهار روستایی، اصلی، 

خیابان شهدا، بلوار چهار 

روستایی ، طبقه همکف

سایر700700صابر خواجه زادهبانک توسعه تعاون

سایر300300صادق جمالیبانک کشاورزیروستای دهوک. خورموج 1دشتیبوشهردامداری1332



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1333
پرواربندی گاو 

شیری
سایر300300صالح پیل تنبانک کشاورزیروستای چاه خانی1دشتستانبوشهر

1جمبوشهرآرایشگری1334
استان بوشهر شهرشتان جم 

روستای جمال آباد
سایر500500صدیقه زرافشانبانک توسعه تعاون

1335
بسته بندی 

مواد غذایی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای الی شمالی
سایر500500صدیقه محمدیبانک توسعه تعاون

1336
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر 

روستای کره بند

سایر350350صغری ایزدیبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری1337
شهرستان - استان بوشهر 

روستای شول- گناوه 
سایر300300صغری غالمیبانک توسعه تعاون

1دشتیبوشهردامداری سبک1338
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای فقیه حسنان
سایر300300صفر اقبالیپست بانک

1339
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر

روستای کره بند

سایر250250صفر حسن پوربانک کشاورزی

1کنگانبوشهردامداری1340
بندر کنگان - بوشهر 

روستای میانلو
سایر500500صفر حیدریپست بانک

1کنگانبوشهردامپروری1341
روستای پرک جنب آب 

شیرین کن
سایر500500صفر هورستصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهردامداری1342
شهرستان -استان بوشهر

روستای عباسی-گناوه
سایر250250صفیه عباسیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1343
بوشهر دشتستان بخش ارم 

شهر تنگ ارم
بانک کشاورزی

صیدی رحیمی 

قره میر شاملو
سایر300300



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

1دشتستانبوشهرپرورش گاو1344

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای بنار آزادگان

بانک کشاورزی
ضرغام حکمت 

خواه
سایر250250

1345
پرورش دام 

سبک و سنگین
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

درگو شمالی

سایر400400ضرغام قحطانبانک کشاورزی

1346

تعمیر انواع 

دستگاه های 

سرد کننده

1دیربوشهر
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان خ شهید بهشتی
سایر500500طالب احمدیبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامپروری1347
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای چهار برج
بانک کشاورزی

طاهره امیر 

مختاری
سایر400400

1دشتیبوشهرکشت لیمو1348
روستای . شهرستان دشتی 

سرمک
سایر300300طاهره جهانگیریبانک توسعه تعاون

1349
کشاورزی 

گلخانه ای
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کبگان

کردوان رییسی

سایر300300طاهره حسنیصندوق کارآفرینی امید

1350
گوجه و صیفی 

جات
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی شهر شنبه روستای 

پشت تنگ

سایر500500طاهره صابررادبانک توسعه تعاون

1351
پرورش بز و 

گوسفند
10بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر 

روستای رستمی

سایر350350طاهره کرمیبانک کشاورزی

1352
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای احشام نو
سایر500500طاهره گنخکیبانک توسعه تعاون
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1353
پرورش 

گوسفند بومی
1گناوهبوشهر

روستای -شهرستاى گناوه

چم شهاب
سایر500500طال شکیب آزادبانک کشاورزی

1354
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای سبا
سایر250250طیبه ذوالفقاریبانک کشاورزی

1355
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان شمال ابدان
سایر500500طیبه گنخکیبانک توسعه تعاون

1356
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای میاندشت

سایر250250ظهراب برزگربانک کشاورزی

1357
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای چهل زرعی عرب

سایر250250ظهراب تمیمیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1358
بوشهر دشتستان بخش ارم 

شهر تنگ ارم
سایر300300عابد جوکاربانک کشاورزی

1359

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

اشکالی
سایر500500عادل داراپست بانک

1دیلمبوشهرخدمات1360
شهرستان -استان بوشهر

روستای عامری-دیلم
سایر350350عادل عوامیپست بانک

1دشتستانبوشهرخرید تراکتور1361

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای دهداران سفلی

سایر500500عارف خواجه ایبانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری سبک1362
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای باغان
سایر300300عاطفه منفردبانک توسعه تعاون

1363
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

بخش بردخون روستای 

شهنیا

سایر500500عالی حاجیانیبانک توسعه تعاون
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1364

کشاورزی 

کشت گوجه 

فرنگی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

بنیاد

سایر400400عباس اسمعیلیصندوق کارآفرینی امید

1جمبوشهردامداری1365
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای طاقو
سایر500500عباس برازندهصندوق کارآفرینی امید

2جمبوشهردامداری1366
استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای تشان
سایر500500عباس تشانیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرپرورش گاو1367

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای بنار سلیمانی

سایر250250عباس تمیمیبانک کشاورزی

1368
نگهداری و 

فروش دام سبک
1دشتیبوشهر

شهرستان دشتی روستای 

بحیری نودرار
سایر300300عباس تیموریصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرنخل1369
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای بشیرآباد
سایر300300عباس خواجهبانک کشاورزی

1دشتیبوشهررستوران1370

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

شهر بادوله-دهستان چغاپور

سایر400400عباس سهرابیصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهردامپروری1371

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

(عشایر)روستای گلدشت 

بانک کشاورزی
عباس شفیعی 

علی عسکرلو
سایر250250

1372
- باغداری 

نخلداری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای نظرآقا
سایر250250عباس صابرنظرآقابانک کشاورزی

بانک کشاورزیبوشهر روستای آبطویل1بوشهربوشهردامداری1373
عباس علی 

محمدی
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

سایر500500عباس فخاریبانک توسعه تعاونروستای نظرآقا1دشتستانبوشهرباغداری1374

1375

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
شهرستان . استان بوشهر 

روستای مل گاودان. دشتی 
سایر300300عباس فقیهبانک کشاورزی

1376
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر 

روستای کره بند

سایر350350عباس کره بندیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرمغازه پوشک1377

روستای خوش آب -برازجان

-خیابان شهید خسرو انجم -

منزل - کوچه پیروزی 

شخصی

بانک توسعه تعاون
عباس کشاورز 

نژاد
سایر300300

1378
پرورش بز و 

گوسفند
سایر500500عباس محمودیبانک کشاورزیآبپخش روستای میاندشت1دشتستانبوشهر

1379
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دوراهک روستای مله 

خرگ

سایر500500عباس میرزاییبانک توسعه تعاون

1دیلمبوشهردامداری1380
شهرستان -استان بوشهر

روستای عامری-دیلم 
سایر250250عباس نامیپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1381

شهرستان - استان بوشهر 

روستای محمد - گناوه 

صالحی

سایر300300عباسقلی علی پورپست بانک

1382
پرورش دام 

سبک و سنگین
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کبگان

شیخیان سلنجی

پست بانک
عبد الکریم 

قاسمی
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای پرک1کنگانبوشهرخدمات1383
عبدالجلیل وطن 

دوست
سایر500500

1بوشهربوشهردامداری1384
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
بانک کشاورزی

عبدالحسن 

پورعابد
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1دیربوشهرگوجه فرنگی1385
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر بردخون کهنه
بانک توسعه تعاون

عبدالحسین 

درویشی
سایر500500

1386

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

سمل جنوبی
بانک کشاورزی

عبدالحسین 

سملی
سایر500500

1387
کشت گوجه 

فرنگی
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

تلخو

صندوق کارآفرینی امید
عبدالحمید 

احمدی
سایر400400

1388
دامداری بز و 

گوسفند
بانک کشاورزیروستای باغ تاج1دشتستانبوشهر

عبدالحمید 

اعظمی
سایر500500

1389

کشاورزی 

کشت گوجه 

فرنگی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

- بخش کاکی- دشتی

روستای - دهستان کاکی

حاللی

سایر500500عبدالحمید ایرگپست بانک

1کنگانبوشهرسوپرمارکت1390
بندر کنگان - بوشهر 

روستای پرک
سایر500500عبدالحمید آذرنیاپست بانک

1391
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-دهستان انگالی-بوشهر

روستای کره بنداحشام 

حسن

صندوق کارآفرینی امید
عبدالحمید 

حشمتی
سایر350350

1دشتیبوشهردامداری1392
شهرستان . استان بوشهر 

روستای محمدآباد. دشتی 
سایر300300عبدالحمید شاکرصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهردامداری1393
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای شول
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحمید 

کیامرثی
سایر250250

1394
مغازه - خدمات 

لبنیاتی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان 

سعدابادروستای نظراقا جنب 

دهیاری

پست بانک
عبدالرحمن 

کرمی
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1دشتستانبوشهرکشت الویه ورا1395
بوشهر دشتستان روستای 

درودگاه
بانک کشاورزی

عبدالرحیم 

اردشیر
سایر250250

1دشتستانبوشهرخرید نخل1396
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
بانک کشاورزی

عبدالرحیم 

اردشیری
سایر250250

1دشتیبوشهرکشاورزی1397

شهرستان . استان بوشهر 

بخش شنبه و . دشتی 

. دهستان طسوج . طسوج 

روستای دشت پلنگ

پست بانک
عبدالرسول 

اخالقی
سایر500500

بانک کشاورزیآبپخش روستای چهاربرج1دشتستانبوشهرنخلداری1398
عبدالرسول 

حیاتی
سایر500500

1399
- کشاورزی 

باغداری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای هلپه ای
پست بانک

عبدالرسول 

زیرراهی
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای قلعه سفید1دشتستانبوشهرباغداری نخل1400
عبدالرسول 

عبدلی
سایر300300

1401
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دوراهک
بانک توسعه تعاون

عبدالرسول 

محمدی
سایر500500

1تنگستانبوشهرسوپر مارکت1402
روستای -تنگستان-بوشهر

گلنگون
صندوق کارآفرینی امید

عبدالرسول 

میرشکاری
سایر500500

1گناوهبوشهردامداری1403
شهرستان - استان بوشهر 

روستای تل برج- گناوه 
بانک کشاورزی

عبدالرضا احمدی 

نیا
سایر500500

1404

خدمات 

بازرگانی و 

بازاریابی 

محصوالت 

کشاورزی و 

دامی

سایر500500عبدالرضا کرمیبانک توسعه تعاونروستای عیسوند1دشتستانبوشهر

1گناوهبوشهرادوات صید1405
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای جزیره جنوبی
پست بانک

عبدالسعید 

راشدی
سایر300300



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1406
پرورش گاو 

شیری
سایر250250عبدالعلی محبیبانک کشاورزیآبپخش روستای بنار آزادگان1دشتستانبوشهر

1کنگانبوشهردامداری1407
روستای برکه - کنگان 

چوپان
سایر500500عبداهلل توکپست بانک

1408
پرورش 

گوسفند گوشتی
1بوشهربوشهر

بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر200200عبداهلل حیدریبانک کشاورزی

1409
پرورش بز 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای برمک
سایر250250عبداهلل رجبیبانک کشاورزی

1دیربوشهرقایق صیادی1410
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای الی شمالی
بانک توسعه تعاون

عبدالمجید 

فاضل کنگانی
سایر500500

1411

کشاورزی 

کشت گوجه 

فرنگی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

تلخو

صندوق کارآفرینی امید
عبداله احسان 

بخش
سایر400400

سایر500500عبداله بلوچیصندوق کارآفرینی امیدروستای الورده1کنگانبوشهردامپروری1412

1413
پرورش بز و 

گوسفند
1بوشهربوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-دهستان انگالی-بوشهر

روستای کره بند

سایر350350عبداله جمالی پوربانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری1414
شهرستان . استان بوشهر 

روستای کردالن. دشتی 
پست بانک

عبداله خرسندی 

فر
سایر300300

1415
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

داخل روستای کره بند
سایر350350عبداله شهنه ثابتبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری1416
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای عباسی
سایر500500عبداله عباسیصندوق کارآفرینی امید

1عسلویهبوشهردامداری1417

شهرستان - استان بوشهر 

روستای - عسلویه 

سهموجنوبی

بانک توسعه تعاون
عبداله علی 

دوست
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1418

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

صندوق کارآفرینی امیدالورگل1کنگانبوشهر
عزیزاله اسالمی 

نژاد
سایر500500

1419

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

حیدری
سایر500500عسکر رحیمیپست بانک

1جمبوشهرسوپرمارکت1420
استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای گندم زار
سایر500500عصمت ترکبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامپروری1421
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای عرش
سایر500500عقیل غالمیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری1422
شهرستان دشتی روستای 

باغان
سایر300300علی احمدیپست بانک

1گناوهبوشهردامپروری1423
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مال محمود
سایر250250علی ارجمندبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرتوسعه دامداری1424

بوشهر دشتستان بخش 

بوشکان روستای اشکغتو 

غربی

بانک کشاورزی
علی اصغر 

عباسی تبار
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدتنگستان خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری1425
علی اکبر رضایی 

رحیمی
سایر500500

1426
پرور)دامپروری

(ش گوسفند
1گناوهبوشهر

بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای چهار روستایی
سایر250250علی امیریبانک کشاورزی

1427
- کشاورزی 

باغداری
سایر250250علی امینی نسببانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهر

1تنگستانبوشهردامداری1428

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش دلوار - تنگستان 

روستای باشی

سایر250250علی پورمحمدبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1دیلمبوشهردامداری1429
شهرستان -استان بوشهر

روستای بنه اسماعیل-دیلم
سایر250250علی تنگستانیبانک کشاورزی

1430
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-دهستان انگالی-بوشهر

بخش - روستای کره بند

حمود

سایر350350علی جمالی پوربانک کشاورزی

1دیربوشهرکشاورزی1431

بوشهر شهرستان دیر بخش 

آبدان خیابان شهید 

تنگستانی

سایر500500علی حاجیانبانک توسعه تعاون

1کنگانبوشهردامداری1432
بندر کنگان - بوشهر 

روستای میانلو
سایر500500علی حیدریبانک کشاورزی

1433
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای بنار آزادگان

سایر250250علی خواجویبانک کشاورزی

1434
پرورش گاو 

شیری
سایر500500علی داد آذرنگبانک کشاورزیروستای سرکره1دشتستانبوشهر

1تنگستانبوشهردامداری1435

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش دلوار - تنگستان 

روستای خورشهاب

سایر250250علی درویشیبانک کشاورزی

1436

صنایع تبدیلی 

و تکمیلی بسته 

بندی کننده 

تخم طیور و 

مرغ ، )پرندگان 

غاز ، اردک و 

(بلدرچین 

1بوشهربوشهر
بوشهر بخش مرکزی 

روستای تل سیاه
سایر250250علی دشتیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1کنگانبوشهرخدمات1437
روستای شیرینو جنب 

مخابرات
سایر500500علی دلیل آرصندوق کارآفرینی امید

1438
پرورش گاو 

شیری
سایر300300علی راستگوبانک کشاورزیروستای ابوالفیروز1دشتستانبوشهر

1دیلمبوشهردامداری1439
شهرستان -استان بوشهر

روستای گره-دیلم
بانک کشاورزی

علی رضا لطفی 

زاده
سایر250250

1440
کشاورزی و 

باغداری
1دشتیبوشهر

خورموج . شهرستان دشتی 

روستای سرمک. 
سایر300300علی زارعیبانک توسعه تعاون

1دیربوشهرقایق صیادی1441

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهربردخون روستای 

بردخون کهنه

سایر500500علی زنگباریبانک توسعه تعاون

1تنگستانبوشهرسوپر مارکت1442
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای گلنگون- مرکزی
سایر500500علی زنگنهصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهردامپروری1443

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای گلدشت

بانک کشاورزی
علی ساالری 

مقدم
سایر250250

1444

تولید تیرچه و 

بلوک و قطعات 

بتنی

سایر18001800علی شیخیابانک توسعه تعاونروستای بابا مبارکی- جم 4جمبوشهر

1445
گیاهان دارویی 

(الویه ورا )
1دشتستانبوشهر

- دشتستان - بوشهر 

روستای باغ حصار
سایر500500علی ضیاییبانک توسعه تعاون

1دشتستانبوشهردامپروری1446

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای دهداران علیا

سایر500500علی عروجیبانک کشاورزی

1447
پرورش دام 

سبک
1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

روستای چارک. دشتی 
سایر250250علی فالحتی نژادبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1448

زراعت 

سبزیجات 

وصیفی جات

1تنگستانبوشهر

بخش - تنگستان-بوشهر

روستای سمل - مرکزی

جنوبی

سایر500500علی کوثریپست بانک

1دیلمبوشهردامداری1449
شهرستان -استان بوشهر

روستای گاو زرد-دیلم
سایر250250علی گره دشتیبانک کشاورزی

1450
پرورش دام 

سبک
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

گزدراز

سایر500500علی گزدرازیصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهردامداری1451
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستا محمد صالحی
سایر300300علی متقیانپست بانک

1452
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای هلپه ای
سایر250250علی محمد پویانبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1453
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای رودفاریاب
سایر300300علی مراد حسینیبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامپروری1454
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای رودشور
سایر250250علی مرادیبانک کشاورزی

1455
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان
سایر500500علی مهرزادهبانک توسعه تعاون

1دشتیبوشهرکشاورزی1456
شهرستان دتشتی روستای 

سرمک
سایر300300علی میرزاییپست بانک

1دشتستانبوشهردامداری1457
دشتستان بخش بوشکان 

روستای تنگ زرد
سایر500500علی ناز کردی نیابانک کشاورزی

1458

- کشاورزی 

پرورش گاو 

شیری

1دشتستانبوشهر
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای جتوط
سایر250250علی نبی دوستبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامپروری1459
بوشهر گناوه بندرریگ خ 

آزادی شمالی
سایر250250علی نیک فرجامبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1460
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای سورو
سایر500500علی هاروتبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهرجوشکاری1461

بوشهر گناوه بندررریگ 

 بهمن نبش 22خیابان 

کوچه دلفین

سایر200200علیرضا تنگستانیپست بانک

پست بانکبرازجانروستای بنداروز1دشتستانبوشهرگاو شیری1462
علیرضا 

شهریارزاده
سایر900900

1463
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای احشام نو
سایر500500علیرضا عرب زادهبانک توسعه تعاون

1464
پرورش 

گاوشیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای سیاه منصور
سایر250250علیرضا علیپوربانک کشاورزی

1465
پرورش 

بلدرچین
1تنگستانبوشهر

بخش -تنگستان-بوشهر

دهستان -مرکزی

روستای -محموداحمدی

کناری

سایر500500علیرضا غالم پورپست بانک

1466
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
سایر350350علیرضا کره بندیبانک کشاورزی

1467

کارگاه ایجاد 

بسته بندی 

سبزیجات

سایر15001500علیرضا مباهاتیانصندوق کارآفرینی امیدکنگان روستای برکه چوپان3کنگانبوشهر

1گناوهبوشهردامپروری1468
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای رودشور
سایر300300علیرضا میرزاییبانک کشاورزی

1469
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای ذکریایی

سایر250250علیکرم بارگاهیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهرکشاورزی1470
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای محمدآباد
سایر500500عمار حاجیانیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1دیلمبوشهردامداری1471
شهرستان -استان بوشهر

روستای مظفری-دیلم
سایر250250عوض اکبرزادهبانک کشاورزی

1بوشهربوشهردامداری1472
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر250250عیسی بجلیبانک کشاورزی

1بوشهربوشهرپرورش گاو1473
شهرستان - استان بوشهر 

روستای نوکارگزی- بوشهر 
سایر350350عیسی خشنودیپست بانک

1474

زراعت 

سبزیجات 

وصیفی جات

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

سمل شمالی
سایر500500عیسی شادمانپست بانک

1دشتستانبوشهردامپروری1475
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای خیرک
سایر300300عیسی غریبیبانک کشاورزی

1تنگستانبوشهردامداری1476

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش دلوار - تنگستان 

بندر رستمی جنوبی

سایر500500غالم حسن پوربانک کشاورزی

1کنگانبوشهردامداری1477
بندر کنگان - بوشهر 

روستای الورده
سایر500500غالم قاسمیبانک کشاورزی

1دیلمبوشهردامداری1478
شهرستان -استان بوشهر

روستای دیلم-دیلم 
پست بانک

غالمحسین 

استوار
سایر250250

1گناوهبوشهردامداری1479
شهرستان - استان بوشهر 

روستای تاج ملکی- گناوه 
بانک کشاورزی

غالمحسین 

بهرامی زاده
سایر300300

1دیربوشهرقایق صیادی1480
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای جبرانی
بانک توسعه تعاون

غالمحسین 

حیدری پور
سایر500500

1481
صیفیجات 

کشاورزی
بانک توسعه تعاونروستای بنداروز1دشتستانبوشهر

غالمحسین 

دهقانی
سایر500500

1گناوهبوشهرفروش یونجه1482
شهرستان - استان بوشهر 

گناوه روستای کدایی
پست بانک

غالمحسین 

مهرپرور
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1گناوهبوشهردامداری1483
شهرستان - استان بوشهر 

روستای شول-گناوه 
بانک کشاورزی

غالمحسین 

موسایی
سایر250250

1گناوهبوشهردامداری1484
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستا بینک
بانک کشاورزی

غالمرضا حسین 

زاده
سایر250250

1بوشهربوشهردامداری1485
بوشهر بخش مرکزی 

روستای دویره
سایر350350غالمرضا حیدریبانک توسعه تعاون

1486
پرورش گاو 

شیری
5بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
بانک کشاورزی

غالمرضا کره 

بندی
سایر20002000

1گناوهبوشهردامداری1487
شهرستان - استان بوشهر 

روستای تاج ملکی- گناوه 
پست بانک

غالمرضا 

محمدپور
سایر300300

1488
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای 

کنارترشان

بانک توسعه تعاون
غالمرضا ملکی 

زاده
سایر500500

1دشتیبوشهردامداری1489
شهرستان . استان بوشهر 

روستای سنا. دشتی 
پست بانک

غالمرضا 

هنگامیان مجرد
سایر400400

1490

پرواربندی 

گوساله به روش 

صنعتی

3گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ دهستان 

حیاتداوود روستای ارش

سایر62006200غالمعلی ارجمندبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1491
دشتستان بخش - بوشهر 

ارم روستای رودفاریاب
سایر300300غالمعلی جوکاربانک کشاورزی

1492

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

چاه پیر
سایر500500غالمعلی چوپانیپست بانک

1گناوهبوشهردامپروری1493
بوشهر گناوه بندرریگ 

جزیره جنوبی
سایر250250فاضل ذعابپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1دشتستانبوشهرنخلداری1494

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای دشتی اسماعیل 

خانی

سایر500500فاضل رحیمیپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1495

شهرستان -استان بوشهر

روستای مال محمد -گناوه

عبدلی

سایر250250فاطمه حیاتیپست بانک

1496
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای سیاه منصور
سایر400400فاطمه خواجه ییبانک کشاورزی

1497
طرح مغازه 

خرازی- داری 
1دشتستانبوشهر

روستای - سعدآباد - بوشهر 

نظرآقا
پست بانک

فاطمه رحمانی 

فرد
سایر500500

1498
پرورش قارچ 

خوراکی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای بشیر اباد
سایر250250فاطمه سلیم فربانک کشاورزی

1جمبوشهرآرایشگری زنانه1499
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای صیدی
سایر500500فاطمه عباسیبانک توسعه تعاون

1500
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای دشتی اسماعیل 

خانی

سایر250250فاطمه مشتاقیبانک کشاورزی

1501
خرده فروشی 

لوازم آرایشی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای دربان
سایر500500فاطمه نوشادیبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهرکشاورزی نخل1502
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مجنون
سایر300300فتح اهلل زایریبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامپروری1503
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مال محمود
سایر500500فتح اهلل غالمیبانک کشاورزی

1504
پرورش بز و 

گوسفند
سایر250250فتح اله رییسیبانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهر



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1505

کشت گیاهان 

دارویی به روش 

سنتی

1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای مال -حیاتداوود

محمود

صندوق کارآفرینی امید
فرخنده پناهی 

مال محمود
سایر500500

1گناوهبوشهردامداری1506
- شهرستان - استان بوشهر 

روستای بهمنیاری
سایر300300فرزاد بهمنیاریبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری1507
شهرستان - استان بوشهر 

روستای شول- گناوه 
سایر300300فرزاد ملک زادهپست بانک

1508
پرورش گاو 

شیری
5جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای تنگمان
سایر20002000فرزانه فتوحیپست بانک

1دشتستانبوشهرکشت الویه را1509
بوشهر دشتستان آبپخش 

روستای بویری
سایر250250فرشاد خواجهبانک کشاورزی

1510

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

بخش . خورموج . دشتی 

روستای بن بید. شنبه 

صندوق کارآفرینی امید
فرشته صیادی 

مومن
سایر300300

1دشتیبوشهرکابینت سازی1511

شهرستان . استان بوشهر 

. روستای محمدآباد . دشتی 

جنب آرایشگاه

سایر500500فرشید دربندیپست بانک

1دشتستانبوشهرخرید نخل1512
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
سایر250250فرهاد مفتخربانک کشاورزی

1513
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای جنوب جم
سایر500500فریبا حیدریپست بانک

1514
کاشت نخل 

خرما
1تنگستانبوشهر

روستای -تنگستان-بوشهر

گشی
سایر500500فریدون بهمنیبانک توسعه تعاون

1515
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

روستای -شهرستان گناوه

چاهبردی
صندوق کارآفرینی امید

فضل اهلل عرب 

زاده
سایر250250
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1516
کشاورزی و 

باغداری
1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

روستای الور شرقی. دشتی 
سایر500500فضل اهلل غالمیپست بانک

1عسلویهبوشهردامداری1517
شهرستان - استان بوشهر 

روستای خره- عسلویه 
سایر100100قاسم بردبارپست بانک

1518
پرورش دام 

سبک و سنگین
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

بنیاد

سایر500500قاسم خاک نژادپست بانک

1519
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

بخش بردخون روستای 

شهنیا

سایر500500قاسم شهنیائیبانک توسعه تعاون

1520
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای پشتو
سایر500500قاسم قنبری زادهبانک کشاورزی

1521
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای ملگه
سایر500500قاسم کرمی پوربانک توسعه تعاون

1522

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر

بخش - تنگستان-بوشهر

- روستای خایز - مرکزی

دوبیلی

سایر500500قاسم کوهیپست بانک

1دشتستانبوشهردامپروری1523
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای خیرک
سایر300300قلج غریبیبانک کشاورزی

1524
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای گنوی
سایر500500کبری فوالدیبانک توسعه تعاون

1دشتیبوشهردامداری1525
خورموج . شهرستان دشتی 

روستای سرمک. 
پست بانک

کبری یوسفی 

فرجام
سایر300300



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1گناوهبوشهردامپروری1526
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مجنون
سایر350350کرامت احیاییبانک کشاورزی

بانک کشاورزیآبپخش روستای چهاربرج1دشتستانبوشهردامداری1527
کرامت خوب 

خواه
سایر250250

1528
پرورش دام 

سبک
سایر500500کرم منوچهریبانک کشاورزیبوشهر جم کوری حیاتی2جمبوشهر

1گناوهبوشهردامداری1529
شهرستان - استان بوشهر 

روستای بهمنیاری-گناوه 
سایر250250کریم احمدیبانک کشاورزی

1530

تولید گیاهان 

کشت )دارویی 

(آلویه ورا

1دشتستانبوشهر
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای رودفاریاب
سایر500500کریم زارعیبانک توسعه تعاون

1531
پرورش گاو 

شیری
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای تنگمان
سایر500500کفایت ابراهیمیبانک توسعه تعاون

1دشتستانبوشهردامپروری1532
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای دهرود سفلی
بانک کشاورزی

کنعان مختاری 

دوقزلو
سایر300300

1533
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای دهداران سفلی

سایر250250کهزاد ده شیخیبانک کشاورزی

1دیلمبوشهردامداری1534
استان بوشهر شهرستان 

دیلم روستای بنه اسماعیل
سایر250250کورش رامشیبانک کشاورزی

1535

دامداری 

پرورش دام )

گوشت -سبک

(شیر-قرمز

1دیلمبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای باستین-دیلم
سایر250250کیوان احمدیپست بانک

1536
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای شهنیا
سایر500500گرگعلی زارعیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1دیربوشهردامداری1537
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای جمرک
سایر500500گل عنبر کمالیبانک توسعه تعاون

1دشتیبوشهرکشاورزی1538
استان بوشهر شهرستان 

روستای سنا. دشتی 
سایر500500گلناز راستگوبانک توسعه تعاون

1جمبوشهردامداری1539
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای کوری حیاتی
سایر500500لیال بیداربانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری1540
شهرستان -استان بوشهر

روستای محمدصالحی-گناوه
سایر300300لیال نظریپست بانک

1گناوهبوشهرکشاورزی1541

شهرستان - استان بوشهر 

روستای محمد - گناوه 

صالحی

سایر250250لیلی باغبانیپست بانک

1542

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای چاه پیر- مرکزی
سایر500500ماشاءاله آذرپراپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1543
شهرستان -استان بوشهر

روستای شول-گناوه
سایر500500مالک بدلیصندوق کارآفرینی امید

1تنگستانبوشهرخرید گاو شیری1544
تنگستان بخش ساحلی 

روستای باشی
سایر500500ماندنی پورمرادصندوق کارآفرینی امید

1تنگستانبوشهرسوپر مارکت1545
روستای -تنگستان-بوشهر

عالی حسینی
سایر500500ماندنی حیدریصندوق کارآفرینی امید

1بوشهربوشهردامداری1546
بوشهر بخش مرکزی 

روستای تل سیاه
سایر500500ماندنی خضریبانک کشاورزی

1547
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

بخش بردخون روستای 

شهنیا

سایر500500ماندنی مغدانیبانک توسعه تعاون

1جمبوشهرپرورش دام1548
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای گندم زار
سایر500500مجتبی افرازهبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1بوشهربوشهردامداری1549
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر500500مجتبی بجلیبانک کشاورزی

1550

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر

بخش - تنگستان-بوشهر

روستای سمل - مرکزی

شمالی

پست بانک
مجتبی غریبی 

سملی
سایر500500

1551
پرورش 

بزوگوسفند
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
بانک کشاورزی

مجید خوش 

صوت
سایر250250

1گناوهبوشهرادوات صید1552
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای جزیره شمالی
سایر300300مجید مالحپست بانک

1دشتستانبوشهردامپروری1553
بوشهر دشتستان بخش ارم 

شهر تنگ ارم
سایر300300محبوبه زمانیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهرپرورش دام1554

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

دهداری

سایر500500محدثه حیاتیبانک کشاورزی

1555
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

روستای - بخش بوشکان

ایلشهر
بانک کشاورزی

محسن افراسیابی 

دوست
سایر250250

1556

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای کنارنرو- مرکزی
سایر250250محسن بهادربانک کشاورزی

1557

خرید وسایل 

ورزشی 

ژیمناستیک

10کنگانبوشهر
خیابان / کنگان / بوشهر 

8فرعی / استقالل 
صندوق کارآفرینی امید

محسن پور 

عبدعلی
سایر10001000

2تنگستانبوشهرنجاری1558
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای خیاری- مرکزی
سایر10001000محسن جمالیصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرنخل1559
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای برمک
بانک کشاورزی

محسن حاتمی 

فرد
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1560
کشاورزی 

صیفیجات
سایر500500محسن دهقانیبانک توسعه تعاونروستای بنداروز1دشتستانبوشهر

1دیلمبوشهردامداری1561
شهرستان -استان بوشهر

روستای لیلتین-دیلم 
سایر250250محسن فتحیپست بانک

1دیلمبوشهردامداری1562
شهرستان -استان بوشهر

روستای لی لتین-دیلم
سایر250250محسن کوفیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرگاوداری1563

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای میاندشت

بانک کشاورزی
محسن محسن 

پور
سایر250250

سایر250250محسن مشایخبانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهرنخل1564

1565
فروش نهاده 

های کشاورزی
1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

روستای سنا. دشتی 
پست بانک

محمد احمدیان 

مطلق
سایر300300

1566
تولید بلوک و 

تیرچه بلوک
1تنگستانبوشهر

بخش -تنگستان-بوشهر

دهستان -مرکزی

روستای -محموداحمدی

منصوری جنوبی

سایر500500محمد آتشکدهصندوق کارآفرینی امید

2بوشهربوشهرپرورش شتر1567

شهرستان -استان بوشهر

-دهستان انگالی-بوشهر

روستای کره بند

صندوق کارآفرینی امید
محمد باقر کره 

بندی
سایر720720

1گناوهبوشهرخواروبار فروشی1568
بوشهر گناوه بندرریگ 

روبروی بخشداری
سایر250250محمد باقرتاشپست بانک

1بوشهربوشهردامداری1569
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر250250محمد بجلیبانک کشاورزی

1570

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

باغک شمالی
سایر500500محمد پوالدیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1571
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-دهستان انگالی-بوشهر

روستای کره بند

بانک کشاورزی
محمد تمجیدی 

پور
سایر350350

1572
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای سراج آباد

سایر250250محمد جاویدنیابانک کشاورزی

سایر500500محمد جبریبانک توسعه تعاونعسلویه روستای بساتین1عسلویهبوشهرصیادی1573

1جمبوشهرپرورش دام1574
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای احمد آباد
بانک توسعه تعاون

محمد جمشیدی 

فرد
سایر500500

1575
بسته بندی 

خرما
بانک کشاورزیروستای دهقاید1دشتستانبوشهر

محمد جواد 

باصولی
سایر300300

1576

خدمات 

بازرگانی و 

بازاریابی 

محصوالت 

کشاورزی و 

دامی

بانک توسعه تعاونروستای سرکره1دشتستانبوشهر
محمد جواد 

تنگستانی سرکره
سایر500500

1577
کشت گوجه 

فرنگی
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

درویشی

صندوق کارآفرینی امید
محمد جواد 

کشاورز
سایر500500

سایر500500محمد حسن پورصندوق کارآفرینی امیدروستای الورگل1کنگانبوشهردامپروری1578

1کنگانبوشهردامداری1579
- بندر کنگان - بوشهر 

روستای تنگ سیله ای
سایر500500محمد حسن پورصندوق کارآفرینی امید

1دیلمبوشهردامداری1580
شهرستان -استان بوشهر 

روستای مال شهاب-دیلم
بانک کشاورزی

محمد حسن 

خواجه گیری
سایر250250

1581
پرورش گاو 

شیر ی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
بانک کشاورزی

محمد حسینی 

نژاد
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1582
. کشاورزی 

کشت گوجه
1دشتیبوشهر

الور . خورموج . بوشهر 

شرقی
سایر500500محمد حیدریپست بانک

1بوشهربوشهرنصب کولر1583
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر300300محمد خمیسیبانک توسعه تعاون

1584
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای لمبدان باالیی
سایر500500محمد دشتیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای زیارت1دشتستانبوشهرمجسمه سازی1585
محمد رضا 

پورمحمدی
سایر500500

1586
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای صفی آباد1دشتستانبوشهر

محمد رضا 

مهرابی
سایر500500

1دشتستانبوشهرخیاطی مردانه1587
شبانکاره خ شهید رجایی 

روبروی داروخانه دکتر تجدد
پست بانک

محمد رضا 

نظاماتی
سایر250250

1بوشهربوشهرپرورش دام1588

-شهرستان بوشهر- بوشهر

روستای - دهستان انگالی

کره بند

سایر350350محمد رغبتبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1589
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای رودفاریاب
سایر300300محمد زارعیبانک کشاورزی

1دیربوشهردامداری1590
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر آبدان روستای لوحک
بانک کشاورزی

محمد زارعی 

محبت
سایر500500

1591
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

سعداباد روستای آلیوسفی 

منزل شخصی
سایر250250محمد زیرراهیبانک کشاورزی

1جمبوشهردامداری1592
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای بهارستان
سایر500500محمد سلیمانیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1593
دشتستان روستای - بوشهر 

رودفاریاب
سایر300300محمد سلیمانیبانک کشاورزی

1594
پرواربندی بز و 

کهره
سایر300300محمد سیاسیبانک کشاورزیروستای چاه خانی1دشتستانبوشهر



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1595

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
شهرستان . استان بوشهر 

روستای محمدآباد. دشتی 
پست بانک

محمد شریفی 

امین
سایر300300

1596
کشت گوجه 

فرنگی
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

تلخو

سایر500500محمد شیخیانیصندوق کارآفرینی امید

1597

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

سمل جنوبی
سایر500500محمد صبوریانبانک کشاورزی

1دیلمبوشهردامداری1598
شهرستان -استان بوشهر

روستای چاه تلخ-دیلم
سایر250250محمد عباسیبانک کشاورزی

1599
گاو )دامپروری

(شیری
1گناوهبوشهر

بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای چهار محال
صندوق کارآفرینی امید

محمد علی 

احمدی
سایر500500

1600

حمل و 

جابجایی با 

توسط نیسان 

زامیاد

1تنگستانبوشهر
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای دهروباران- مرکزی
سایر320320محمد علی بارونیصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهرساندویچی1601
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستا محمد صالحی
سایر400400محمد علی شاهیپست بانک

1602
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

چم -شهرستان جم - بوشهر

دره
پست بانک

محمد علی 

عباسی
سایر500500

1دشتستانبوشهرخریدنخل1603
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
بانک کشاورزی

محمد غالمی 

دورودگاهی
سایر250250

1کنگانبوشهردامداری1604

- روستای پرک - کنگان 

خیابان - منطقه آب شور 

شهید ناز

پست بانک
محمد فراخ 

روزیان
سایر500500
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1605
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهذ ابدان روستای نوکن
سایر500500محمد فوالدیبانک توسعه تعاون

1606

کاشت نهال 

خرمای اصالح 

نژادی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

عمار
سایر500500محمد قایدی زادهپست بانک

1دشتستانبوشهردامپروری1607

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای گلدشت

سایر500500محمد کرمپوربانک کشاورزی

1608
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای ملگه
سایر500500محمد کرمیبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامپروری1609
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای گاوسفید
سایر300300محمد مختاریبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرخرید نخل1610
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای هلپه ای
بانک کشاورزی

محمد 

هوشمندان فرد
سایر250250

1611
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای بویری

سایر250250محمد یزدانیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهرزنبورداری1612
شهرستان . استان بوشهر 

روستای الور رزمی. دشتی 
بانک توسعه تعاون

محمدامین 

عسکری
سایر500500

1613
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای تنگمان
سایر500500محمدباقر نوروزیبانک کشاورزی
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1614

راه اندازی 

کارگاه تولید 

ادوات 

کشاورزی و 

مصنوعات فلزی

3دشتیبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش کاکی - دشتی 

روستای گنخک کورا

صندوق کارآفرینی امید
محمدجواد صالح 

کار
سایر10001000

1دشتیبوشهرپرورش بز1615
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور شرقی
پست بانک

محمدحسن 

صیادی
سایر300300

1دشتستانبوشهرپرورش بز1616

بوشهر دشتستان سعداباد 

بلوار کشاورز جنب هنرستان 

کشاورزی

بانک کشاورزی
محمدحسن علی 

زاده
سایر250250

1617
- کشاورزی 

باغداری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای هلپه ای
بانک کشاورزی

محمدحسین 

چمی
سایر250250

1گناوهبوشهردامداری1618
شهرستان -استان بوشهر

روستای کلر-گناوه
بانک کشاورزی

محمدحسین 

کللی
سایر300300

1619
پرورش گاو 

شیری
2تنگستانبوشهر

بخش -تنگستان-بوشهر

روستای بازویی-مرکزی
پست بانک

محمدحسین 

محمدحسینی
سایر500500

1دشتستانبوشهرنخل1620
بوشهر دشتستان 

سعدابادروستای درودگاه
بانک کشاورزی

محمدحسین 

نقی پور
سایر250250

1621

حمل ونقل بار 

توسط خودرو 

زامیاد

صندوق کارآفرینی امیداهرم روستای بنه گز1تنگستانبوشهر
محمدرضا آرین 

پور
سایر260260

1622

- کشاورزی 

کاشت درخت 

خرما

1دشتستانبوشهر
سعداباد روستای سیاه 

منصور
بانک توسعه تعاون

محمدرضا بابا 

احمدی
سایر500500

1623
پرورش گاو 

شیر ی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای هلپه ای
سایر250250محمدرضا تدینبانک کشاورزی

1بوشهربوشهردامداری1624
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر500500محمدرضا چهابیبانک کشاورزی
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صندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای زیارت1دشتستانبوشهرخرید گاو شیری1625
محمدرضا 

خدادادی
سایر180180

1626

حمل و 

جابجایی با 

توسط نیسان 

زامیاد

1تنگستانبوشهر
بخش -تنگستان-بوشهر

روستای اشکالی-مرکزی
سایر360360محمدرضا خضریصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرخرید نخل1627

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای تل سرکوه منزل 

شخصی

سایر250250محمدرضا رفیعیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرخرید نخل1628
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای جتوط
بانک کشاورزی

محمدرضا 

شهریاری
سایر250250

1629
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر آبدان روستای فاریاب
سایر500500محمدرضا کنعانیبانک توسعه تعاون

1630
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای 

سرمستان

بانک توسعه تعاون
محمدرضا 

گنخکی
سایر500500

1گناوهبوشهردامداری1631
شهرستان - استان بوشهر 

روستای رودشور- گناوه 
پست بانک

محمدرضا 

میرزایی
سایر300300

1دشتیبوشهردامداری1632
خورموج . شهرستان دشتی 

روستای سرمک. 
پست بانک

محمدرضا 

نوشادی
سایر300300

1633
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای میاندشت

بانک کشاورزی
محمدعلی 

زنگویی
سایر250250

1دشتستانبوشهرخرید نخل1634
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
سایر250250محمدعلی شریفیبانک کشاورزی
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1635
پرورش بز 

وگوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای سراج آباد

بانک کشاورزی
محمود حاجب 

پور
سایر500500

1636
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

- دهستان انگالی - بوشهر 

روستای قلعه سوخته
سایر350350محمود رسولیبانک کشاورزی

1بوشهربوشهرلوله کشی سیار1637

شهرستان - استان بوشهر 

روستای جزیره - بوشهر 

شیف

سایر200200محمود زندبیپست بانک

1638
پرور)دامپروری

(ش گوسفند
1گناوهبوشهر

بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مجنون
بانک کشاورزی

محمود سهرابی 

نژاد
سایر250250

1دیربوشهردامداری1639
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای بنای راشد
سایر500500محمود عباسیبانک توسعه تعاون

1640
کاشت گوچه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستانی گشی
سایر500500محمود کرمیبانک توسعه تعاون

1641
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان .استان بوشهر

بخش .دشتستان

روستای بنار آزادگان.آبپخش

سایر250250محمود یگانهبانک کشاورزی

1دیلمبوشهردامداری1642
شهرستان -استان بوشهر

روستای خواجه گیر-دیلم
پست بانک

مختار دشتی 

نظری
سایر250250

1643
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر بردستان روستای 

لمبدان باالیی

سایر500500مختار سهولیبانک توسعه تعاون

1دیربوشهرقایق صیادی1644
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای الی شمالی
سایر500500مختار قاسمیبانک توسعه تعاون
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1645
کشت گوجه 

فرنگی
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

تلخو

سایر500500مختار قاسمیبانک توسعه تعاون

1دیربوشهرگوجه فرنگی1646
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای آبکش
سایر500500مختار مغدانیبانک توسعه تعاون

1647
پرورش دام 

سبک
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای چم چشمه
سایر500500مدینه بسیمبانک کشاورزی

1648

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

شیرمرد
سایر500500مراد جهاندیدهپست بانک

1گناوهبوشهردامپروی1649
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مجنون
بانک کشاورزی

مرتضی احسان 

نژاد
سایر250250

1650

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

چاه پیر
سایر500500مرتضی آذرگونبانک کشاورزی

1651

خدمات 

بازرگانی و 

بازاریابی 

محصوالت 

کشاورزی و 

دامی

سایر500500مرتضی پوربهیبانک توسعه تعاونروستای بنداروز1دشتستانبوشهر

1تنگستانبوشهردامداری1652

استان بوشهر ، شهرستان 

تنگستان ، بخش دلوار ، 

روستای عامری

سایر500500مرجان تیموریبانک کشاورزی

1653
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان دهستان روستای 

کمالی

سایر500500مرضیه اندادهبانک توسعه تعاون
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1654
تاسیس مهد 

کودک
سایر300300مرضیه بحرینیبانک توسعه تعاونروستای راهدار1دشتستانبوشهر

1655
بسته بندی 

سبزیجات
1گناوهبوشهر

شهرستان گناوه روستای 

مال محمد عبدالعلی
سایر500500مرضیه بهمیاریبانک کشاورزی

1دیربوشهردامداری1656
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای جمرک
سایر500500مرضیه کمالیبانک توسعه تعاون

1دشتستانبوشهرسوپرمارکت1657

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان شهر شبانکاره 

روبروی مسجد صاحب 

الزمان عج

پست بانک
مریم بهبهانی 

دهکهنه
سایر250250

1گناوهبوشهردامداری1658

شهرستان - استان بوشهر 

روستای بهمنیاری - گناوه 

شرقی

سایر250250مریم بهمیاریبانک کشاورزی

1659
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای آلیوسفی
سایر250250مریم دهداریبانک کشاورزی

1عسلویهبوشهردامداری1660
شهرستان - استان بوشهر 

دهستان اخند- عسلویه 
سایر100100مریم سالمیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای تنگ خون1دشتستانبوشهردامداری1661
مسعود تهمتن 

دوقزلو
سایر500500

1662
کشت گیاه 

دارویی آلویه ورا
1دشتستانبوشهر

روستای - سعدآباد - بوشهر 

جتوط
بانک کشاورزی

مسعود جان 

احمدی
سایر500500

1663
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای مشفق آباد

سایر250250مسعود رزمجوبانک کشاورزی

1دیربوشهرقایق صیادی1664
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای کالو
سایر500500مسعود زارعیبانک توسعه تعاون
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1665
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر

روستای کره بند

سایر500500مسعود کرمیبانک کشاورزی

1666
لوازم خانگی 

برقی
سایر500500مسلم رامیصندوق کارآفرینی امیدروستای پرک1کنگانبوشهر

1دیلمبوشهردامداری1667
شهرستان -استان بوشهر

روستای بیدو-دیلم
سایر250250مسلم شیخیبانک کشاورزی

1668
بسته بندی 

خرما
سایر500500مسلم عرببانک کشاورزیروستای سربست1دشتستانبوشهر

1669
تولید گیاهان 

دارویی آلوورا
1عسلویهبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان اخند - عسلویه 

روستای کالت

سایر500500مسلم کوه گردبانک توسعه تعاون

1670

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
بخش -تنگستان-بوشهر

روستای قایدی-مرکزی
سایر500500مسلم گلزاری فرپست بانک

1بوشهربوشهردامداری1671
بوشهر بخش مرکزی 

روستای چاهکوتاه
بانک کشاورزی

مصطفی دشتی 

زاده
سایر400400

1دیربوشهرگوجه فرنگی1672
دیر استان بوشهر شهرستان 

دیر روستای علی اباد
بانک توسعه تعاون

مصطفی زارعی 

رفتار
سایر500500

سایر500500مصطفی قرقانیصندوق کارآفرینی امیدروستای برکه چوپان1کنگانبوشهرخدمات1673

1دشتیبوشهردامداری1674
شهرستان دشتی روستای 

عربی
پست بانک

مصطفی یوسف 

زاده
سایر300300

1675
کشاورزی 

(کشت گوجه)
1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

زمین . روستای سنا . دشتی 

کشاورزی غبداله بوستانی 

پور

بانک توسعه تعاون
مصیب توکلی 

نژاد
سایر500500

1بوشهربوشهردامداری1676
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر500500مصیب میرکبانک توسعه تعاون
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1جمبوشهرآرایشگری1677
استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای پشتو
سایر500500معصومه حاجیانیبانک توسعه تعاون

1بوشهربوشهردامداری1678
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر500500معصومه خمیسیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند1679
بوشهر دشتستان سعداباد 

روتای درودگا ه
سایر250250معصومه زیرراهیبانک کشاورزی

1680
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

بخش بردخون روستای 

شهنیا

سایر500500معظمه شهنیاییبانک توسعه تعاون

1681

بسته بندی 

میوه ها و 

سبزیجات

1گناوهبوشهر
شهرستان - استان بوشهر 

گناوه روستا سربست
سایر100100مکیه بویراتیپست بانک

1682

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای دشت پلنگ-دشتی
سایر300300ملکی سعیدیپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1683
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستا محمد صالحی
سایر250250منصور باغبانیپست بانک

1684
آرایشگری 

مردانه
1تنگستانبوشهر

استان بوشهر ، شهرستان 

تنگستان ، بخش دلوار ، 

روستای محمدعامری

سایر250250مهدی احمدیبانک توسعه تعاون

1685
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای شاه فیروز

سایر500500مهدی افرسیابیبانک کشاورزی

1دیلمبوشهرخدماتی1686
شهرستان -استان بوشهر

امام حسن-دیلم
سایر250250مهدی آذرپیپست بانک
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1687

زراعت 

سبزیجات 

وصیفی جات

1تنگستانبوشهر
-اهرم-تنگستان-بوشهر

روستای سمل جنوبی
سایر500500مهدی باشیپست بانک

1688
پرورش زنبور و 

تولید عسل
سایر500500مهدی باهکیدهبانک توسعه تعاونروستای تنگ خون1دشتستانبوشهر

1689
پرورش گاوشیر 

ی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای برمک
سایر250250مهدی برامکیبانک کشاورزی

1690
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای جتوط
سایر250250مهدی برنامنشبانک کشاورزی

1691
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهر دیر 

بردخون روستای بردخون 

کهنه

سایر500500مهدی جوزاییبانک توسعه تعاون

1692
پرورش 

گوسفند بومی
1گناوهبوشهر

شهرستان گناوه روستای 

مال قاید
سایر500500مهدی خدرپوربانک کشاورزی

1دیلمبوشهردامداری1693
شهرستان -استان بوشهر

روستای مال شهاب-دیلم
پست بانک

مهدی خواجه 

گیری
سایر250250

1دیربوشهرقایق صیادی1694
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای الی شمالی
سایر500500مهدی دراهکیبانک توسعه تعاون

1695
پرورش دام 

سبک و سنگین
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کبگان

شیخیان شهاب

سایر500500مهدی دهقانبانک کشاورزی

سایر500500مهدی زارعبانک کشاورزیروستای سرکره- برازجان 1دشتستانبوشهرتولید پنگ پوش1696

سایر500500مهدی زارعیبانک توسعه تعاونعسلویه روستای بیدخون1عسلویهبوشهرصیادی1697

1دشتستانبوشهردام سبک1698

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان روستای چهل 

زرعی عرب

بانک کشاورزی
مهدی زایری 

مفرد
سایر250250
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1تنگستانبوشهرسوپر مارکت1699
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای اشکالی- مرکزی
سایر500500مهدی سلیمیصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهرکشاورزی1700

شهرستان دشتی روستای 

دشت پلنگ مزرعه مهدی 

صفری

سایر500500مهدی صفریپست بانک

1دشتیبوشهردامداری سبک1701
استان بوشهر شهرستان 

روستای محمدآباد. دشتی 
بانک کشاورزی

مهدی صیادی 

شتاب
سایر300300

سایر250250مهدی ظریفبانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهرنخل1702

1703
- صنعت 

MDFتولیدی 
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای نظرآقا کوچه 

بهارستان

سایر500500مهدی عاملیپست بانک

1704
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان دهستان 

سرمستان روستای گنوی

سایر500500مهدی عباسیبانک توسعه تعاون

1705
صیفیجات 

کشاورزی
سایر500500مهدی قنبریبانک توسعه تعاونخیابان آرامگاه- -دهقاید 1دشتستانبوشهر

1دشتیبوشهردامداری1706
شهرستان دشتی روستای 

باغ بهشت
سایر300300مهدی کهنپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1707
شهرستان - استان بوشهر 

روستای شول- گناوه 
بانک کشاورزی

مهدی گل 

اندامیان
سایر250250

1تنگستانبوشهرنجاری1708

بخش -تنگستان-بوشهر

-دهستان باغک-مرکزی

روستای احمدآباد

سایر500500مهدی محمدیصندوق کارآفرینی امید

1709

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
-اهرم-تنگستان-بوشهر

روستای سمل شمالی
سایر500500مهدی مسیح گلپست بانک

1دشتستانبوشهردامپروری1710

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای شاه فیروز

سایر250250مهرداد افراسیابیبانک کشاورزی
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1دشتیبوشهرکشاورزی1711
شهرستان . استان بوشهر 

روستای محمدآباد. دشتی 
سایر500500مهرداد غالمیپست بانک

1712

حمل و 

جابجایی با 

توسط نیسان 

زامیاد

1تنگستانبوشهر
بخش -تنگستان-بوشهر

روستای بنه گز-مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

مهرداد معصومی 

راد
سایر320320

1کنگانبوشهردامداری1713
- بندر کنگان - بوشهر 

روستای برکه چوپان
سایر500500مهناء طاغانبانک کشاورزی

1714
پرورش گاو 

شیری
2تنگستانبوشهر

روستای -تنگستان-بوشهر

عالی حسینی
سایر500500مهناز حیدریپست بانک

1715
پرورش دام 

سبک و سنگین
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

حسین زایری

سایر300300موسی جعفریپست بانک

1716

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
-شهرستان تنگستان-بوشهر

روستایی کناربابایی
سایر500500موسی راستگوپست بانک

1717
- خدمات 

خشکبار فروشی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای نظرآقا
سایر250250موسی شکیباپست بانک

1دشتیبوشهرزنبورداری1718
شهرستان  –استان بوشهر 

روستای الور شرقی–دشتی 
سایر400400میثم افراسیاببانک کشاورزی

1719

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

روستای فقیه . دشتی 

حسنان

سایر300300میثم باشیپست بانک
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1720

حمل و 

جابجایی بار 

توسط نیسان 

زامیاد

1تنگستانبوشهر

بخش -تنگستان-بوشهر

دهستان -مرکزی

روستای -محموداحمدی

منصوری جنوبی

سایر360360میثم زالیصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهردامداری1721
شهرستان . استان بوشهر 

روستای بحیری. دشتی 
سایر300300میثم نعیمی فردپست بانک

1722

فروش انواع 

مصالح 

ساختمانی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

سمل جنوبی
سایر500500میالد باشیصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهرادوات صید1723
بوشهر گناوه بندرریگ 

جزیره شمالی
سایر250250میالد رحیمیپست بانک

1724
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای لمبدان 

حاجی اباد

سایر500500میالد سناسیریبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهرلوازم خانگی1725
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستا مال خلیفه
سایر250250مینا اژدری شولیپست بانک

1دیلمبوشهرخدماتی1726
شهرستا ن -استان بوشهر

روستای عامری-دیلم
سایر250250ناجح عوامیپست بانک

1727
- کشاورزی 

باغداری
سایر250250نادر مزارعی نژادبانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهر

1بوشهربوشهردامداری1728
بوشهر بخش مرکزی 

روستای حسینکی
سایر250250ناصر ابن رومیبانک کشاورزی

1729

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای قایدی- مرکزی
سایر500500ناصر آذرپراپست بانک

1دشتیبوشهرنانوایی1730
شهرستان . استان بوشهر 

روستای درازی. دشتی 
سایر500500ناصر توانپست بانک

1دیربوشهرگوجه فرنگی1731
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای جاشک
سایر500500ناصر زارعیبانک توسعه تعاون
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1دشتستانبوشهرپرورش گاو1732

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای چهل زرعی عرب

سایر250250ناصر نجدیبانک کشاورزی

1دیربوشهردامداری1733
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای باغ پسته
سایر500500نامدار عمرانی فردبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامداری1734
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای بهمنیاری
سایر250250ناهید حسن زادهپست بانک

1735
پرورش گاو 

شیری
2جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای تشان
سایر500500ناهید رواییبانک کشاورزی

1کنگانبوشهرتولیدی پوشاک1736

استان بوشهر شهرستان 

کنگان شهر کنگان روستای 

برکه چوپان

سایر500500نجمه سلیم پورصندوق کارآفرینی امید

1737
پرورش گاو 

شیر ی
سایر250250نرگس بارگاهیبانک کشاورزیسعداباد روستای جره علیا1دشتستانبوشهر

1738
خدمات تصفیه 

آب
1کنگانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

کنگان شهر سیراف
سایر500500نرگس بشیصندوق کارآفرینی امید

1739
سوپر مواد 

غذایی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای الی شمالی
سایر500500نرگس حسن زادهبانک توسعه تعاون

پست بانکروستای الور رزمی. خورموج 1دشتیبوشهردامداری1740
نسرین مهدی 

نژاد
سایر300300

1کنگانبوشهردامداری1741
روستای پرک محله آب شور 

کوچه شهید ناز
سایر500500نصراهلل آزمندپست بانک

سایر250250نصراهلل مقدم پوربانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهرنخل1742

1743

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

شیرمرد
سایر500500نصراله آذرپراپست بانک
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1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند1744

شهرستان - استان بوشهر 

دهستان - دشتستان 

روستای خلیفه - شبانکاره 

ای

سایر500500نصراله راهببانک کشاورزی

1745

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
دهستان -تنگستان-بوشهر

ده بازویی-محموداحمدی
سایر450450نصراله رضاییبانک کشاورزی

1746
کشاورزی و 

باغداری
1دشتیبوشهر

خورموج . شهرستان دشتی 

روستای سرمک. 
سایر300300نصراله مرادیپست بانک

1دشتیبوشهرپرورش دام1747

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

بنیاد

سایر500500نصرت محمودیپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1748
شهرستان -استان بوشهر

روستای عباسی-گناوه
سایر250250نعمت اله بهروزیپست بانک

1دیلمبوشهردامداری1749
شهرستان -استان بوشهر

روستای بنه اسماعیل-دیلم
بانک کشاورزی

نعمت اله 

سعادتمند
سایر250250

1750

زراعت 

سبزیجات 

وصیفی جات

1تنگستانبوشهر
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای اشکالی- مرکزی
سایر500500نعمت اله سلیمیپست بانک

1751
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دیرشهر بردخون روستای 

ابکش

سایر500500نوراله مغدانیبانک توسعه تعاون

1752
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای تنگمان
سایر500500هاجر ابراهیمیبانک توسعه تعاون

1دشتستانبوشهرپرورش گاو1753

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای بویری

سایر250250هادی باللی نیابانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1754
کشاورزی 

صیفیجات
سایر500500هادی ثنایی پوربانک توسعه تعاونروستای بنداروز1دشتستانبوشهر

1755

کشاورزی 

کشت گوجه 

فرنگی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

- بخش کاکی- دشتی

روستای - دهستان کاکی

تلخو

سایر500500هادی قلی زادهصندوق کارآفرینی امید

1756

کشاورزی 

کشت گوجه 

فرنگی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

- بخش کاکی- دشتی

روستای - دهستان کاکی

تلخو

سایر500500هادی کاظمیصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهرکابینت سازی1757
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای بادامزار
سایر500500هادی کدخداییصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهردامداری1758

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

روستای ارغون

سایر500500هاشم رزمیبانک کشاورزی

1جمبوشهرپرورش دام1759
استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای پشتو
سایر500500هانیه امینیپست بانک

1760

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
شهرستان . استان بوشهر 

روستای دشت پلنگ. دشتی 
سایر300300هرمز کاوس نیاپست بانک

1761
کشاورزی 

کشت گوجه
1دشتیبوشهر

شهرستان دشتی روستای 

سرمک
سایر500500هوشنگ ریزیبانک توسعه تعاون

1762
تولید بلوک و 

تیرچه بلوک
1تنگستانبوشهر

روستای -تنگستان-بوشهر

دمروبادان
سایر500500هوشنگ صبوریصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهردامداری سبک1763
شهرستان دشتی خورموج 

روستای بحیری
سایر300300وحید افراشتهپست بانک

1دشتستانبوشهردامپروری1764
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای موردخیر
بانک کشاورزی

وحید خواجوی 

قره میر شاملو
سایر300300
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سایر250250وحید عبدیبانک کشاورزیروستای زیرا. سعداباد 1دشتستانبوشهرخرید نخل1765

1766
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان دهستان 

سرمستان روستای گنوی

سایر500500وحید مظفری پوربانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامداری1767
شهرستان -استان بوشهر

روستای شول-گناوه
سایر500500وحید ملک زادهپست بانک

1768
کشاورزی و 

باغداری
1دشتیبوشهر

شهرستان دشتی روستای 

سرمک
بانک توسعه تعاون

ولی شوکتی 

قاضیانی
سایر300300

1769

آموزشگاه 

هنرهای 

تجسمی

1دشتستانبوشهر
بوشهر دشتستان سعداباد 

میدان انقالب
سایر300300ویدا حسن زادهپست بانک

سایر400400یاسر خدادادیبانک توسعه تعاونروستای کلل1دشتستانبوشهرباغداری1770

1771
باغدار)کشاورزی

(ی
1دشتیبوشهر

خورموج . شهرستان دشتی 

روستای سرمک. 
سایر300300یاسین مرادیپست بانک

1772
پرورش دام 

سبک
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

کد - روستای شول-گناوه

7535111111پستی 

سایر250250یحیی طاهریبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری1773
شهرستان - استان بوشهر 

روستا احمدحسین- گناوه 
سایر250250یداله دهقانپست بانک

1دشتیبوشهرکشاورزی1774
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای عربی
سایر500500یداله نجارباشیصندوق کارآفرینی امید

1775
کاشت لیمو 

ترش
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

آبگرمک
سایر500500یداله نیک منشبانک کشاورزی

1عسلویهبوشهرقایق صیادی1776
استان بوشهر شهرستان 

عسلویه روستای اخند
سایر500500یعقوب خواجهپست بانک

1دیلمبوشهردامداری1777
شهرستا ن -استان بوشهر

روستای والفجر-دیلم 
سایر250250یوسف خضریپست بانک
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1دشتستانبوشهردامپروری1778
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای موردخیر
بانک کشاورزی

یوسف رحیمی 

ثابت
سایر300300

1تنگستانبوشهردامداری1779

استان بوشهر ، شهرستان 

تنگستان ، بخش دلوار ، 

روستای محمدعامری

سایر500500یوسف رستمیبانک کشاورزی

1780
نگهداری دام 

سبک
1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

روستای باغان. دشتی 
سایر300300یوسف رضاییپست بانک

1781

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
-اهرم-تنگستان-بوشهر

روستای سمل شمالی
سایر500500یوسف زنگوئیپست بانک

1عسلویهبوشهرباشگاه بدنسازی1782

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان اخند - عسلویه 

روستای خره

سایر500500یوسف صدریبانک توسعه تعاون

1دشتیبوشهردامداری1783
شهرستان . استان بوشهر 

روستای مل گاودان. دشتی 
سایر300300یوسف فقیهپست بانک

1گناوهبوشهردامپروری1784
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مال محمود
سایر500500یوسف کرمیبانک کشاورزی

1785
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر بردخون
سایر500500یوسف محریبانک توسعه تعاون

1دیربوشهرقایق صیادی1786
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای الی جنوبی
سایر500500یونس میرزاییبانک توسعه تعاون

1787
پرورش بز 

دوقلو زا
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای لمبدان باالیی
سایر500500یونس یونسیبانک توسعه تعاون


