
شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

5ورامینتهرانسرمایه ثابت1
- جواد آباد - ورامین 

روستای سوره
وزارت صنعت، معدن و تجارت60006000ابراهیم میرزاییصندوق کارآفرینی امید

2
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

روستای - رودهن - دماوند 

آردینه
وزارت جهاد کشاورزی140140ابراهیم نظریبانک کشاورزی

3
تولید جوجه 

یک روزه
5ورامینتهران

جواد اباد حصار قاضی 

بسمت حصار حسن بیک 

مزرعه حسین اباد جوجه 

 النچری207گشی 

وزارت جهاد کشاورزی60006000ابوالقاسم النچریبانک توسعه تعاون

4
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

دماوند چنار شرق ولی عصر 

 طبقه 75ک دریاچه پالک 

همکف

وزارت جهاد کشاورزی380380ابوالقاسم شیرازیصندوق کارآفرینی امید

6پاکدشتتهرانتاسیس گلخانه5
پاکدشت فیلستان روستای 

محمود اباد
وزارت جهاد کشاورزی81568156احمد بختیاریپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی50005000احمد بغدادیبانک کشاورزیحسن آباد مجتمع دامگستر4ریتهراندامداری6

7
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی600600احمد علمداریبانک کشاورزیروستای چنار شرق- دماوند 1دماوندتهران

8

تاسیس واحد 

گلخانه پرورش 

گل و گیاه 

زینتی

2مالردتهران

مالرد روستای خوشنام 

جاده یوسف آباد روبروی 

کارخانه ایران روشن

وزارت جهاد کشاورزی11851185احمد فریدونیبانک کشاورزی

9

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

گل ارکیده 

فاالنوپسیس

31پیشواتهران

-میدان رازی-ورامین-تهران

روستای -خیابان دانشگاه 

جنب کانال آب -قلعه سین

و مجموعه گل و گیاه 

کبریایی

بانک کشاورزی
احمد کبریایی 

زاده کچویی
وزارت جهاد کشاورزی4512045120

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 
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10

صنایع غذایی 

یارا افزایش 

بروز  (تولید

کردن ماشین 

(االت

50رباطکریمتهران
تهران رباط کریم روستایی 

انجم اباد
وزارت جهاد کشاورزی1500015000احمد معارفیبانک کشاورزی

11
اقامتگاه بوم 

گردی
5ورامینتهران

ورامین روستای کویراباد 

خانه عمو مش رضا
صندوق کارآفرینی امید

احمدرضا 

گلستانی
31003000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

12

منصوعات 

چوبی و تولید 

مبلمان

8بهارستانتهران

تهران شهرستان بهارستان 

نسیم شهر روستایی اورین 

بعداز زیر گذر اتوبان 

21پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت15601560اسحق عیوضخانیبانک توسعه تعاون

13
کابینت سازی و 

MDF
4شهریارتهران

دهشاد باال کوچه صیاد 

 طبقه 4کوچه صنعت پالک 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت48004000اسداله اکبریصندوق کارآفرینی امید

14
پرورش 

گوسفند داشتی
1مالردتهران

دهستان -صفادشت-مالرد

اختراباد
سازمان امور عشایر ایران576576اسمعیل اقدامبانک کشاورزی

15

پرورش گلخانه 

ای گل و 

گیاهان زینتی 

گلهای شاخه )

دهکده  (بریده

گل گلزار

4پاکدشتتهران

تهران پاکدشت روستای 

گلزار پایین انتهای کوچه 

جمشیدی دهکده گل گلزار

وزارت جهاد کشاورزی50002700اعظم خرسندصندوق کارآفرینی امید

16

احداث واحد 

پرورش گاو 

شیری

5شهریارتهران

شهریار شاهد شهر روستای 

شهسواری خ مدرس 

گاوداری دلیر

وزارت جهاد کشاورزی75007500اکبر دلیربانک کشاورزی
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17
پرورش زنبور 

عسل
2مالردتهران

اراضی - شهرستان مالرد 

کشاورزی و باغات مالرد و 

حومه

وزارت جهاد کشاورزی130130اله وردی جعفریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی960960اماعلی رحیمیبانک کشاورزیدماوند روستای دهنار3دماوندتهرانپرورش ماهی18

19
نوار ابیاری از 

پلی اتیلن
22پاکدشتتهران

روستای ابراهیم آباد 

 متری انتهای 24خیابان

خیابان بسمت عبداهلل آباد و 

خیابان شهید بختیاری 

کوچه آالله انتهای کوچه 

سمت چپ درب گاراژ 

ضدزنگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت3662916000امراله علی خانیپست بانک

20

تولید شن 

وماسه وبتن 

آماده

64فیروزکوهتهران

 جاده 6فیروزکوه کیلومتر 

فیروزکوه تهران روستای 

السم معدن السم چشمه

وزارت صنعت، معدن و تجارت2760027600امید بیرقیبانک توسعه تعاون

21

پرورش 

زنبورعسل به 

 140ظرفیت 

کلونی

1دماوندتهران
دماوند خمینی آباد گلزار 

2شهدا کوچه گلزار
وزارت جهاد کشاورزی280280امید ولی زادهبانک کشاورزی

22

خرید دام 

 200داشتی 

راس

1فیروزکوهتهران
فیروزکوه روستای امیریه 

شمس اباد
وزارت جهاد کشاورزی15001500امیر بیدقیبانک کشاورزی

23

تکمیل و 

پرورش گاو 

شیری

8مالردتهران

شهرستان مالرد دهستان 

اخترآباد روستای محمد آباد 

نایینی ها

بانک کشاورزی
امیر حسین 

اسدی
وزارت جهاد کشاورزی1340013400
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24

توسعه واحد 

تولیدی از 

 واحد 250000

در سال به 

 عدد 500000

واحد در سال

80ریتهران

جاده واوان - جاده قدیم قم 

نرسیده به اتوبان تهران - 

انتهای خیابان آزادگان - قم 

به سمت روستان - 

3پ - تورقوزآباد 

وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000امیر خسروى شادبانک توسعه تعاون

4ریتهراندامداری شیری25
شهرری خیابان غیبی کوچه 

51قضایی پالک 
وزارت جهاد کشاورزی50005000امیر عرببانک کشاورزی

26

بسته بندی 

سبزیجات تازه 

و میوه تازه و 

تولید و بسته 

بندی 

سبزیجات 

منجمد و 

خشک و میوه 

منجمد و خشک

60مالردتهران

مالرد صفادشت روستای 

دهک ناحیه صنعتی دهک 

انتهای بلوار خلیج فارس 

نبش خیابان مریم و شقایق 

 کارخانه زرینه F5قطعه 

خوراک صفادشت

بانک کشاورزی
امیرحسین 

چراغی
وزارت جهاد کشاورزی1600016000

27
تولید و پرورش 

زنبور عسل
1دماوندتهران

. میدان قدس.دماوند .تهران 

کوچه ی .خیابان داشگاه 

8پالک  .2بنفشه ی 

صندوق کارآفرینی امید
امیرحسین 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی120120

وزارت جهاد کشاورزی430430ایرج نصیرپورصندوق کارآفرینی امیدپاکدشت مراتع و باغات1پاکدشتتهرانزنبورداری28

29

تولید فرش 

دستبافت 

دستبافته ها

8مالردتهران

یوسف آباد کهریزک - مالرد 

خ - روستای کهریزک - 

بعد از - شهید شاد فرساد 

1فدک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت18821600باقر لطفیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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30

تجهیز گلخانه 

گل و گیاه 

زینیتی

4پاکدشتتهران
پاکدشت روستای گلزار 

پایین ک شهید بهشتی
وزارت جهاد کشاورزی27802780بتول افضلیبانک کشاورزی

31
توسعه کارگاه 

مبلمان
3اسالمشهرتهران

خ ده -نظام آباد -اسالمشهر

- جاده اصلی-متری

-ساختمان گاوداری فتحی

ط همکف

صندوق کارآفرینی امید
بهادر صدری 

دونیقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

32
توسعه تولید 

پوشاک
35ریتهران

شهر ری کهریزک ابتدای 

روستای مهدی آباد مجتمع 

شهید رهبری

بانک توسعه تعاون
بهار حاجی سید 

جوادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

33
تولید لباس زیر 

زنانه و مردانه
4شهریارتهران

رضی آباد باال، خیابان 

کوچه فتحعلی  (عج)ولیعصر 

 ، طبقه 25بیگی ، پالک 

همکف

بانک توسعه تعاون
بهرام داوودی 

منظم
وزارت صنعت، معدن و تجارت952952

34
پرورش زنبور 

عسل
2مالردتهران

استان تهران شهرستان 

باغات و مزارع و )مالرد 

(مراتع

وزارت جهاد کشاورزی500500بهرام یوسفیبانک کشاورزی

35
شیشه گری 

فوتی
4ورامینتهران

-روستای خورین-ورامین 

-کوچه آریا-خیابان سنگبری

کارگاه بلور -انتهای کوچه

سازی

49924500بهروز پنبه دارصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

36
پرورش 

زنبورعسل
6دماوندتهران

قبل از روستای - دماوند 

کالک
وزارت جهاد کشاورزی24002400بیژن مقتدربانک کشاورزی

37

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی100100پرویز عباس مفردصندوق کارآفرینی امید/لواسان/شمیرانات 1شمیراناتتهران
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38

بازسازی و 

 2000نوسازی 

مترمربع گلخانه 

فلزی صیفی

2پیشواتهران
پیشوا روستای قلعه نو 

جامکاران
وزارت جهاد کشاورزی17101710پژمان مشین چیبانک کشاورزی

39

پرورش و تولید 

و انواع 

قارچهای 

خوراکی و 

دارویی

40مالردتهران

استان تهران، شهرستان 

مالرد، بخش صفادشت، 

بلوار حصارطهماسب، بلوار 

مطهری،نبش خیابان چهارم 

شرقی

وزارت جهاد کشاورزی6000060000پویان خدادادیبانک کشاورزی

40
تولید کابینت 

چوبی
2پردیستهران

کمرد کوچه بانک ملی 

49پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200تقی اسدزادهصندوق کارآفرینی امید

41
احداث گلخانه 

گل وگیاه
وزارت جهاد کشاورزی71887188تقی تاجیکپست بانکپاکدشت روستای حصار امیر5پاکدشتتهران

42

خرید دام 

 100داشتی 

(گوسفند)راسی 

وزارت جهاد کشاورزی750750جلیل سراجبانک کشاورزیفیروزکوه روستای سرخدشت1فیروزکوهتهران

43

توسعه ، بهینه 

سازی و افزایش 

بهره وری 

مزرعه پرورش 

بوقلمون شرکت 

کشت و صنعت 

دامشادان

14ورامینتهران

تهران ، شهرستان ورامین ، 

بخش ثبتی بهنام عرب ، 

 ، اصلی 215شماره فرعی 

203

وزارت جهاد کشاورزی1070010700جهاندار احمدیبانک کشاورزی
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2دماوندتهرانزنبورداری44
دماوند روح افزا کوچه 

 طبقه اول27حسنی پالک 
وزارت جهاد کشاورزی480480جهانگیر حسنیصندوق کارآفرینی امید

45
پرورش زنبور 

عسل
2فیروزکوهتهران

استان تهران ، فیروزکوه ، 

ورودی کارخانه سیمان ، 

روستای کتاالن

بانک کشاورزی
جواد 

باوندوندچالی
وزارت جهاد کشاورزی340340

46
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

گیالوند چهارراه ولیعصر 

شهرک گاز انتهای خیابان 

62 متری پالک 20

وزارت جهاد کشاورزی600600جواد عابدینیبانک کشاورزی

47
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

کوچه - قلعه پا - دماوند 

نیلوفر
وزارت جهاد کشاورزی160160حامد نوری فرصندوق کارآفرینی امید

48

تاسیس واحد 

صنایع تبدیلی 

کشاورزی

5مالردتهران

شهرستان مالرد بخش 

صفادشت روستای دهک 

ناحیه صنعتی دهک

وزارت جهاد کشاورزی42004200حجت مهرآبادیبانک کشاورزی

49
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی35003500حسن اردانیبانک کشاورزیآفتاب میان آباد4تهرانتهران

50

پرورش گلخانه 

ای گل و 

گیاهان زینتی 

گلهای شاخه )

دهکده  (بریده

گل گلزار

4پاکدشتتهران

تهران پاکدشت روستای 

گلزار پایین انتهای کوچه 

جمشیدی دهکده گل گلزار

صندوق کارآفرینی امید
حسن بنایی 

مبارک آبادی
وزارت جهاد کشاورزی50002700
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51

طرح توجیهی 

واحد بسته 

بندی 

حبوبات،خشکبار

و مواد گرانولی 

تعاونی آناتو 

سبز شهریار

16شهریارتهران

شهریار محمد آباد به طرف 

 10رضی آباد باال بعد از 

متری امام رضا ابتدای بلوار 

9ولی عصر پالک

وزارت جهاد کشاورزی1450014500حسن رهنمابانک کشاورزی

52
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200حسن قضابانویبانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

53

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

عسل

1شمیراناتتهران

رودبارقصران /شمیرانات 

بلوار /روستای ایگل/اوشان/

باال تر از /شهدا

منزل حسن کمالی/امامزاده

وزارت جهاد کشاورزی8080حسن کمالیپست بانک

3پاکدشتتهرانتجهیز گلخانه54

پاکدشت روستای فیلستان 

شهرک گلفام خیابان اول 

9پالک 

وزارت جهاد کشاورزی20002000حسن ملک زادهپست بانک

55
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

حسن ملک 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی700700

56

تجهیز گلخانه 

گل و گیاه 

زینیتی

2پاکدشتتهران
پاکدشت شریف اباد 

روستای کلین
پست بانک

حسن 

هداوندمیرزائی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

57
تولید فرآورده 

های گوشتی
13دماوندتهران

-جاده فیروزکوه-دماوند

-شهرک صنعتی آیینه ورزان

46پ -نبش سوم شرقی

بانک کشاورزی
حسین چنگی 

آشتیانی
وزارت جهاد کشاورزی1920019200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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58

تولید لوله و 

اتصاالت 

توسعه )آبیاری

(ای

105دماوندتهران

جاده فیروزکوه 60کیلومتر

روبروی روستای آینه ورزان 

ناحیه صنعتی آینه ورزان 

ک هفتم غربی روبروی 

کارخانه تکاب اتصال

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی5000028000حسین حاج علیبانک توسعه تعاون

59
پرورش زنبور 

عسل
2دماوندتهران

دماوند کاجان خیابان اصلی 

کوچه سرو طبقه همکف
وزارت جهاد کشاورزی700700حسین خانیبانک کشاورزی

60

ایجاد پرورش 

زنبورعسل به 

 600ظرفیت 

کلونی

1دماوندتهران
دماوند میدان امام کوچه 

۱۱ پالک۵ارمغان 
وزارت جهاد کشاورزی12001200حسین خانیبانک کشاورزی

61
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیآبسرد1دماوندتهران

حسین رحیمی 

پاشا کالیی
وزارت جهاد کشاورزی200200

62
پرورش ماهی 

قزل آال
1دماوندتهران

-روستای حصار باال - دماوند

 کوچه شورا
وزارت جهاد کشاورزی340340حسین سلطانیبانک کشاورزی

63
گلخانه صیفی 

جات
13رباطکریمتهران

خ - کیکاور -رباط کریم 

کشتارگاه نرسیده به اصغر 

سمت راست-آباد 

وزارت جهاد کشاورزی1600016000حسین شاملوبانک کشاورزی

64

پرورش گاو 

شیری به 

ظرفیت 

راس مولد و 25

راس کل گله50

3مالردتهران

تهران شهرستان مالرد 

دهستان بی بی سکینه 

روستای شهرآباد  (س)

انتهای بلوار حسین آباد

پست بانک
حسین شفیعی 

دیزج
وزارت جهاد کشاورزی44664466

65
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

دماوند رودهن روستای 

آردینه
وزارت جهاد کشاورزی260260حسین نظریبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

66

درجه بندی و 

بسته بندی 

میوه جات

14شهریارتهران

جاده - شهریار - تهران 

شهرک - شهریار رباط کریم 

 متر بعد از 300- فرارت 

تاالر موج آبی به سمت 

-کوچه پارس امیر - شهریار 

 مجموعه سبز میوه پارس

بانک کشاورزی
حسین نیک 

بخش
وزارت جهاد کشاورزی1970019700

67
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

محله قاضی کوچه - دماوند 

شهید اوالد کاظمی
صندوق کارآفرینی امید

حسین یوسف 

زمانیان
وزارت جهاد کشاورزی200200

68
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

حمزه 

شیرمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی100100

69

پرورش آبزیان 

زینتی و 

غذای )آرتمیا

(زنده

6شهریارتهران

 20-فرارت-وحیدیه-شهریار

-روستای رنگرز-متری ناجی

کارگاه پرورش -خ کانال آب

آبزیان اسماعیل زاده

بانک کشاورزی
حمید اسماعیل 

زاده نمین
وزارت جهاد کشاورزی74807480

70
پرورش گاو 

شیری
52رباطکریمتهران

- وهن آباد - رباط کریم 

روستای شهرستانک ضلع 

جنوبی کانال نواب

وزارت جهاد کشاورزی6000060000حمید ایزدیبانک کشاورزی

71
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیروستای چنار شرق- دماوند 1دماوندتهران

حمید رضا 

شیرازی
وزارت جهاد کشاورزی320320

72
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

تهران اتوبان شهید باقری 

 غربی بلوار اردیبهشت 192

خیابان شهید خازنی

وزارت جهاد کشاورزی700700حمید سرلکبانک کشاورزی

73
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

دماوند جنب مسجد روبروی 

پارک
وزارت جهاد کشاورزی240240حمید غالمرضاییبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

74

احداث کارخانه 

پرورش قارچ 

خوراکی

17شهریارتهران
شهریار جوقین قجرآباد 

6کوچه گاوداری رضایی پ 
وزارت جهاد کشاورزی2520025200حمید قادرىبانک کشاورزی

75
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیمشا- دماوند1دماوندتهران

حمید کربالیی 

مهدی
وزارت جهاد کشاورزی360360

76
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی540540حمیدرضا عبدالهبانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

77
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیروستای جورد- دماوند 1دماوندتهران

حمیدرضا 

کربالیی مهدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

78
تولید البسه 

حورا
5دماوندتهران

دماوند گیالوند حصار پایین 

خ باقر بابایی جنب پایگاه 

3بسیج پالک 

بانک توسعه تعاون
حوری حاجی 

نور محمدی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی700700

79

پروش 

زنبورعسل و 

تولیدتجهیزات 

مرتبط

3شمیراناتتهران

شمیرانات رودبار قصران 

شمشک میدان ریگیجو 

محل ملک حوا

وزارت جهاد کشاورزی9696خالق کیاشمشکیبانک کشاورزی

80
تولید پوشاک 

بانوان
10بهارستانتهران

استان تهران شهرستان 

بهارستان شهرک قلعه میر 

روستای ریه خیابان امام 

4حسین کوچه سوم درب 

وزارت صنعت، معدن و تجارت70007000خدیجه صادقیصندوق کارآفرینی امید

81

پرورش گاو 

شیری به 

ظرفیت 

راس مولد 390

 راس 780و 

کل گله

17مالردتهران

مالرد صفادشت دهستان بی 

بی سکینه خیابان رعنا 

روبروی شرکت ایران ناژو 

کوچه کسری دامداری مزرعه

وزارت جهاد کشاورزی1170011700خیراله مزرعهبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

82
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی990990داود رضاجانیبانک کشاورزیدماوند3دماوندتهران

83
کابینت ام دی 

اف
5مالردتهران

صفادشت امیر آباد علی 

بیات خ حافظ بن بست 

9 پ 1نسترن 

وزارت صنعت، معدن و تجارت27502750داود سلطانیصندوق کارآفرینی امید

84

طرح توسعه و 

تکمیل واحد 

تولید رب 

گوجه فرنگی

42مالردتهران
تهران شهرستان مالرد 

روستای قبچاق
وزارت جهاد کشاورزی2000020000داود صادقیبانک کشاورزی

85
پرورش شتر 

مرغ پرواری
3ورامینتهران

ورامین جاده احمد اباد 

قشالق شمس اباد فرعی دوم
وزارت جهاد کشاورزی29702970داود مانیبانک کشاورزی

86

تولید و طراحی 

کاشی سنتی 

هفت 

صنایع )رنگ

جهت  (دستی

محراب و کتیبه 

های مساجد و 

اماکن متبرکه

15شمیراناتتهران

شمیرانات بخش لواسانات 

روستای لواسان بزر گ 

خیابان سیران بن بست 

ولیعصر دست چپ درب دوم

صندوق کارآفرینی امید
رامین کاظم پور 

فرد
36003600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

87
گلخانه سبزی و 

صیفی
6شهریارتهران

شهریار سعید آباد جاده 

گلگون باغ معروف به ملک 

زاده

وزارت جهاد کشاورزی16301630رحمان یاریانبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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88

توسعه تولید 

جوراب کارگاه 

طرح توامند 

سازی زنان 

سرپرست خانوار

5ریتهران

شهر ری جاده ورامین 

روستای طالب آباد خ امام 

انتهای کوچه میرزا محمد 

16جنب باشگاه ورزشی پ

وزارت صنعت، معدن و تجارت44494449رخساره تیزچنگبانک توسعه تعاون

89
پرورش زنبور 

عسل
1شهریارتهران

شهریار روستای دهشاد 

پایین
صندوق کارآفرینی امید

رضا اسکندری 

دِزَکی
وزارت جهاد کشاورزی364240

90

تولید و توزیع 

کیف زنانه و 

مردانه

3مالردتهران

چهارراه - مالرد-تهران

نرسیده به روستای -مالرد

8واحد - 9پالک- مهرآذین

پست بانک
رضا آقاپور 

علیشاهی
17051700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

91
پرورش زنبور 

عسل
1فیروزکوهتهران

استان تهران ، فیروزکوه ، 

ورودی کارخانه سیمان ، 

روستای کتاالن

وزارت جهاد کشاورزی340340رضا باوندوندچالیبانک کشاورزی

92

کشتارگاه 

صنعتی دام و 

بسته بندی

529ریتهران

تهران شهرستان ری بخش 

قلعه نو روستا قمی آباد 

خیابان خاکی دامداری 

 طبقه 0ترشیزی پالک 

همکف

وزارت جهاد کشاورزی10000024000رضا ترشیزیبانک توسعه تعاون

93
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

- محله قاضی - دماوند 

خیابان شبلی کوچه بام 

بهشت

وزارت جهاد کشاورزی900900رضا عبداله بیگیبانک کشاورزی

94

توسعه واحد 

پرورش زنبور 

عسل و 

استحصال عسل

3شمیراناتتهران

استان تهران، لواسان، 

زردبند، انتهای خیابان 

قوچک، باالی گل فروشی 

آبشاری

وزارت جهاد کشاورزی190190رضا غالمعلیییصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1پیشواتهرانزنبورداری95
نبش - فتح آباد- پیشوا

موتور آب درب دوم
وزارت جهاد کشاورزی12401240رضا قراییپست بانک

96
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

رضا محمد 

واسعی
وزارت جهاد کشاورزی480480

97
پرورش ماهی 

قزل آال
وزارت جهاد کشاورزی900900رضا مقصودیبانک کشاورزیروستای هویر- دماوند4دماوندتهران

98

تولید ظروف 

چند وجهی 

شیشه ای

6ورامینتهران

روستای - امرآباد - ورامین 

انتهای بلوار اصلی - قشالق 

بعداز کارخانه چای - روستا 

سوله سوم- کوچه روبرو

38403840رقیه محمودیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

99

پرورش گلخانه 

ای گل و 

گیاهان زینتی 

گلهای شاخه )

دهکده  (بریده

گل گلزار

3پاکدشتتهران

تهران پاکدشت روستای 

گلزار پایین انتهای کوچه 

جمشیدی دهکده گل گلزار

صندوق کارآفرینی امید
رمضانعلی قصاب 

پور
وزارت جهاد کشاورزی33002000

100

فرآوری شیر و 

تولید فرآورده 

های لبنی

1ورامینتهران

ورامین جواد اباد محمد اباد 

عرب بلوار اصلی خیابان 

شهید رجایی روبروی 

حسینیه طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000روح اله تاجیکبانک توسعه تعاون

101
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی160160روشنعلی دلیربانک کشاورزیرودهن روستای جورد1دماوندتهران

102

کشت گلخانه 

گلهای و )ای 

(گیاهان زینتی

6مالردتهران
شهرستان مالرد بخش 

صفادشت روستای ارسطو
وزارت جهاد کشاورزی80008000زهرا جعفریبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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103

تجهیز گلخانه 

پرورش گل و 

گیاه زینیتی

1پاکدشتتهران
پاکدشت روستای عباس اباد 

ضرغام
وزارت جهاد کشاورزی510510زهرا عطوفیبانک کشاورزی

104

تولید مانتو و 

شلوار و لباس 

زنانه سفارشی

1اسالمشهرتهران

اسالمشهر روستای نظام آباد 

شهرک پنج آل عبا ورودی 

68اصلی پ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت576576زهرا محمدیپست بانک

105
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

روستای - دماوند رودهن 

مهرآباد
وزارت جهاد کشاورزی100100زینب دهباشیبانک کشاورزی

106
تولید و توسعه 

جوراب
5ریتهران

شهرری بخش قلعه نو 

دهستان قلعه نو روستا قلعه 

نو خالصه

وزارت صنعت، معدن و تجارت27651400سارا بوربورمرادیپست بانک

107
گلخانه رز 

هیدروپونیک
24اسالمشهرتهران

روستای حسن - اسالمشهر

آباد خالصه
بانک کشاورزی

سارا سماعی 

داریان
وزارت جهاد کشاورزی1221112211

108

ساره احمدی 

تولید کننده 

رنگ غذایی و 

بسته بندی 

اسانس خوراکی

27شهریارتهران

: تهران، شهرستان: استان

شهریار شهر وحیدیه ، 

روستای کرد امیر، شفیع 

آباد، روبروی گلزار شهداء ، 

72/45پالک ثبتی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت1600015200ساره احمدیبانک توسعه تعاون

109
پرورش زنبور 

عسل
2تهرانتهران

استانهای )کوچ رو

تهران،مازندران،گلستان،سمنا

(ن،همدان

وزارت جهاد کشاورزی367367ساسان اصالحیصندوق کارآفرینی امید

1دماوندتهرانزنبورداری110

 17شهرستان دماوند میدان 

شهریور کوچه نواب صفوی 

 منزل سجاد 9پالک 

مختاری

وزارت جهاد کشاورزی100100سجاد مختاریبانک کشاورزی
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111

طراحی و تولید 

سفال و 

سرامیک

7ورامینتهران

. میدان ولیعصر . ورامین 

روستای . سه راه قاسم آباد 

. خیابان یخچال . احمد آباد 

روبروی . میدان ولیعصر 

 . (ع)مسجد امام حسن 

52پالک 

58925000سمیه مرادخانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیتهران1تهرانتهرانزنبورداری112
سیدعلی اکبر 

مرعشی
وزارت جهاد کشاورزی400400

113

طرح توسعه 

دامداری گاو 

شیری

11ریتهران
- کهریزک - شهرری 

روستای دوتویه سفلی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000سیاوش خشایاربانک کشاورزی

114
پرورش گوساله 

گوشتی
1شمیراناتتهران

لواسان بزرگ محله سادات 

2پ
صندوق کارآفرینی امید

سید احمد 

غریبیان لواسانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

115
تولید و بسته 

بندی عسل
10فیروزکوهتهران

فیروزکوه جاده قدیم 

مازندران نرسیده به کارخانه 

ریخته گری شرکت آویشن 

فیروزکوه

صندوق کارآفرینی امید

سید امید 

حسینی 

فیروزکوهی

وزارت صنعت، معدن و تجارت1488014000

116

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

بانک کشاورزیبوجان/لواسان/شمیرانات 8شمیراناتتهران
سید حمید آقا 

میری
وزارت جهاد کشاورزی40504050

117

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

عسل

پست بانکلواسان بزرگ/شمیرانات 1شمیراناتتهران
سید حمید 

میری لواسانی
وزارت جهاد کشاورزی864864

118

ایجاد گلخانه 

برای تولید 

گوجه به روش 

هیدروپونیک

9ورامینتهران

- بخش جواد آباد - ورامین 

دهکده - روستای حصارگلی 

ی گل و گیاه

بانک کشاورزی
سید رجب 

حسینی نسب
وزارت جهاد کشاورزی1350013500
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8رباطکریمتهرانتولید کابینت119

دهستان منجیل آباد خیابان 

جانبازان کوچه تربیت پالک 

22

پست بانک

سید رحیم 

حسینی بیات 

علیایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت16591659

1دماوندتهرانزنبورداری120

دماوند گیالوند بولوار 

 ۶شهیدبهشتی کوچه زنبق

۴۲۸پالک 

بانک کشاورزی
سید روح اله 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

121

توسعه کشت 

گلخانه ای با 

ابیاری تحت 

فشار

3پاکدشتتهران

کوی - روستای گلزار پایین 

انتهای - شهید بهشتی 

کوچه دست چپ

وزارت جهاد کشاورزی20082000سید علی افضلیپست بانک

122
پرورش زنبور 

عسل
پست بانکروستای جورد- دماونی 1دماوندتهران

سید علی اکبر 

آرامی
وزارت جهاد کشاورزی240240

123
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیروستای جورد- دماوند1دماوندتهران

سید علی محمد 

قاسمیان
وزارت جهاد کشاورزی300300

2دماوندتهرانزنبورداری124

دماوند گیالوند بولوار 

شهیدبهشتی کوچه 

۴۲۸پالک ۶زنبق

بانک کشاورزی
سید محمد 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی600600

125

توسعه پرورش 

زنبور عسل و 

افزایش محصول

2فیروزکوهتهران

 متری روبروی 45فیروزکوه 

تامین اجتماعی عسل 

اویشن فیروزکوه

بانک کشاورزی

سید محمد 

حسینی 

فیروزکوهی

وزارت جهاد کشاورزی660660

126

پرورش گاو 

شیری به 

 100ظرفیت 

راس مولد

12ورامینتهران

ورامین بخش جواداباد 

روستای آب باریک کیلومتر 

جاده چرمشهر سمت راست 

دامداری سیدمهدی کرمانی

بانک کشاورزی
سید مهدی 

کرمانی
وزارت جهاد کشاورزی88008800

127
تولید گل و 

گیاه زینتی
53پاکدشتتهران

پاکدشت فیلستان روستای 

جیتو
بانک کشاورزی

سیداصغر 

فخرحسینی
وزارت جهاد کشاورزی8000080000
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128
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیآبسرد-دماوند2دماوندتهران

سیدصالح 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

129
- زنبور داری 

تولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی540540شعبان یوسفیانبانک کشاورزیفیروزکوه روستای جلیزجند1فیروزکوهتهران

130
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی700700شمسعلی طارسیبانک کشاورزیدماوند روستای کالک1دماوندتهران

131

تجهیز گلخانه 

گل و گیاه 

زینیتی

بانک کشاورزیپاکدشت روستای فیلستان3پاکدشتتهران
شهاب ادین 

آخوندی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

132

طرح احداث 

آزمایشگاه 

کشت بافت 

گیاهی

13پاکدشتتهران
روستای -پاکدشت-تهران

فرعی از سی اصلی- جیتو
وزارت جهاد کشاورزی2000020000شیرین بیاتیبانک توسعه تعاون

133

طرح توسعه 

واحد تولید گل 

شاخه بریده رز 

هیدروپونیک

14ورامینتهران

ورامین جواد آباد روستای 

طغان به طرف کریم آباد 

گلخانه ریاضی

بانک کشاورزی
صدیقه سادات 

ریاضی
وزارت جهاد کشاورزی1340013400

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی20002000صغرا السمیبانک توسعه تعاونفیروزکوه روستای هرانده17فیروزکوهتهرانگلیم بافی134

135

پرورش گلخانه 

ای گل و 

گیاهان زینتی 

گلهای شاخه )

دهکده  (بریده

گل گلزار

4پاکدشتتهران

تهران پاکدشت روستای 

گلزار پایین انتهای کوچه 

جمشیدی دهکده گل گلزار

وزارت جهاد کشاورزی50002700صغری خرسندصندوق کارآفرینی امید
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136

طرح توسعه 

واحد تولیدی 

پوشاک

10اسالمشهرتهران

اسالمشهر بهرام آباد خ 

شهید محراب مدنی کوچه 

6شهید تهرانی مقدم پ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت75007500طاهره باقریبانک توسعه تعاون

137
پرورش 

گوسفند داشتی
3مالردتهران

روستای - شهرستان شهریار

جوقین
سازمان امور عشایر ایران27652600طاهره بختیاریپست بانک

138

تولیدی لباس 

های فرم 

مدارس و لباس 

فرم اداری

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000طاهره یزدی زادهصندوق کارآفرینی امیدکیکاور خیابان شهدا8رباطکریمتهران

139
پرورش زنبور 

عسل
2مالردتهران

اراضی - شهرستان مالرد 

کشاورزی و باغات مالرد و 

حومه

بانک کشاورزی
ظریفه اسماعیل 

زاد مرادنقم
وزارت جهاد کشاورزی600600

140

یک واحد 

تولیدی توت 

فرنگی گلخانه 

ای

5مالردتهران

- یوسف آباد قوام - مالرد 

روبروی موتور - خ مخابرات 

آب

وزارت جهاد کشاورزی67506750عابدین شفیعیبانک کشاورزی

1دماوندتهرانزنبورداری141

حصار پایین میدان چشمه 

کوچه شهید قاسمی منرل 

حسین رفیعی

وزارت جهاد کشاورزی400400عباس رفیعیبانک کشاورزی

142
پرورش زنبور 

عسل
پست بانکدماوند1دماوندتهران

عبدالرضا 

رودافشانی
وزارت جهاد کشاورزی320320

143
تجهیز و توسعه 

گلخانه گل
3پاکدشتتهران

روستای آلویک خ شهید 

آقایی شقایق یکم جنب 

کانال آب

بانک کشاورزی
عبداله دهقانی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی27002700
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144
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی400400عبداله محمدیبانک کشاورزیخیابان قلعه پا- دماوند 1دماوندتهران

145
خانه مسافر 

روستایی
20000تهرانتهران

خ شانزدهم - کارگر شمالی 

پارک علم و فناوری - 

ساختمان - دانشگاه تهران 

3شماره 

15000094774عذرا عروجیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

146

تولید 

هیدروپونیک 

خیار

3پاکدشتتهران
پاکدشت شریف اباد 

روستای کلین
وزارت جهاد کشاورزی22502250عفت بوربوربانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای جلیزجند1فیروزکوهتهرانزنبورداری147
عالءالدین 

یوسفیان
وزارت جهاد کشاورزی160160

148
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی110110علی اصغر سلیمیبانک کشاورزیباغات شهرستان-رباط کریم 1رباطکریمتهران

149
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیمحله چالکا- دماوند 1دماوندتهران

علی اصغر علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

150

تاسیس واحد 

صنایع تبدیلی 

و تکمیلی 

کشاورزی

15مالردتهران

شهرستان مالرد بخش 

صفادشت روستای دهک 

ناحیه صنعتی دهک

وزارت جهاد کشاورزی1500015000علی افشاریبانک کشاورزی

151

ایجاد گلخانه 

سبزی و صیفی 

جات به روش 

هیدروپونیک

8ورامینتهران

بخش -وامین-استان تهران

-وستای حصارگلی- جوادآباد

-شهرک گخانه ای حصارگلی

1-1-1قطعه

بانک کشاورزی
علی اکبر 

حصارکی
وزارت جهاد کشاورزی1250012500

152

توسعه تولید 

کت وشلوار 

جامه پوشان

100ریتهران

طورقوز آباد خ شهید سید 

احمد خمینی خ پشت 

قبرستان طبقه همکف

بانک توسعه تعاون
علی اکبر 

شهرابی فراهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت3000030000
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153

طرح توسعه و 

تکمیل واحد 

تولیدی صنعتی 

انواع پوشاک

24ریتهران

شهرری گلحصار خ شهید 

چمران ساختمان والیت ط 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت27722000علی اکبریپست بانک

154

پرورش 

گوسفند داشتی 

(دامداری)

1شهریارتهران

شهریار وحیدیه روستای 

بکه بلوار رسول اکرم خ 

 276زهره غربی قطعه 

دامداری حیدری

وزارت جهاد کشاورزی848848علی حیدریبانک کشاورزی

155
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی560560علی رضا طالبیبانک کشاورزیروستای چنار شرق- دماوند 1دماوندتهران

156
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیروستای جورد-دماوند1دماوندتهران

علی رضا کیان 

مهر
وزارت جهاد کشاورزی400400

157

گلخانه 

هیدروپونیک با 

پوشش شیشه 

ای

17ریتهران

تهران ری روستا امین اباد 

کمربندی دوم تهران میدان 

غنی اباد به سمت جاده 

ورامین قواره دوم بعد از 

جاده کشتارگاه پوریای شرق

وزارت جهاد کشاورزی2500015000علی عباسیصندوق کارآفرینی امید

158
پرورش زنبور 

عسل
2شمیراناتتهران

خ . خ بهشتی. لواسان بزرگ 

کوچه علیرضا . صفی آریان

7پالک . عماری اله یاری

صندوق کارآفرینی امید
علی عماری 

الهیاری
وزارت جهاد کشاورزی154154

159
گلخانه گل و 

گیاه
2رباطکریمتهران

رباط کریم روستای منجیل 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی30003000علی گرجیبانک کشاورزی

160
پرورش زنبور 

عسل
1مالردتهران

شهرستان مالرد باغات 

شهرستان
وزارت جهاد کشاورزی160160علی متفقی زنوزبانک کشاورزی
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161

پرورش گلخانه 

ای گل و 

گیاهان زینتی 

گلهای شاخه )

دهکده  (بریده

گل گلزار

4پاکدشتتهران

تهران پاکدشت روستای 

گلزار پایین انتهای کوچه 

جمشیدی دهکده گل گلزار

صندوق کارآفرینی امید
علی محمد بنایی 

مبارک آبادی
وزارت جهاد کشاورزی50002700

162

تولید 

دکوراسیون و 

کابینت چوبی

5پردیستهران
سیاه سنگ، خیابان بهاران، 

16 پالک 2کوچه گلهای 
بانک توسعه تعاون

علی محمدنبی 

رودباری
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

163

صنایع دستی 

تولید کاشی و 

سرامیک

50پیشواتهران

شهرستان پیشوا بخش 

مرکزی دهستان پیشوا 

روستای قلعه سین قلعه 

سین خیابان امام خمینی 

کوچه دوم سمت چپ 

 طبقه همکف0پالک

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی2500025000علی مهریزیبانک توسعه تعاون

164
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی460460علی هاشمیبانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

6رباطکریمتهرانمبل سازی165
رباط کریم روستای علی اباد 

21خ شهید روحانی پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000علیرضا دبرزنیصندوق کارآفرینی امید

166
سردخانه ثابت 

باالی صفر درجه
13ریتهران

شهرری، باقرشهر، روستای 

قمصر، خیابان انرژی، پشت 

4و2جهان خودرو، پالک 

بانک توسعه تعاون
علیرضا روستایی 

مهدی خانی
وزارت جهاد کشاورزی1520415204

167
گلخانه صیفی 

جات
وزارت جهاد کشاورزی24802400علیرضا شکیبصندوق کارآفرینی امیدشهریار روستای دهشاد باال2شهریارتهران
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

168

تولید انبوه 

مصنوعات ام 

دی اف

9ورامینتهران

ورامین روستای احمدآباد 

وسط روبروی مدرسه خ 

 3شهید باقری ک مهستان

درب دوم سمت چپ

وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800علیرضا شیرازیپست بانک

169
طرح گوسفند 

پرواری
1تهرانتهران

بخش آفتاب روستای 

دهکده توحید
وزارت جهاد کشاورزی250250علیرضا عصمتیبانک کشاورزی

170
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

- خمینی آباد - دماوند 

میدان والیت نور
وزارت جهاد کشاورزی400400علیرضا فاضلیبانک کشاورزی

171
پرورش زنبور 

عسل
2دماوندتهران

- خیابان فرهنگ - دماوند 

جنب باربری دماوند سیر
بانک کشاورزی

عیسی میرزا 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی800800

172

تاسیس خطوط 

تولید فرآورده 

های طب 

روغن )سنتی 

(خراطین

10پردیستهران

پردیس، کرشت، خیابان 

شهدا، کوچه نرگس، نبش 

23بن بست یاس، پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000غالمرضا ابراهیمیبانک توسعه تعاون

173
تولید پوشاک 

مردانه
2ورامینتهران

- ریحان آباد - ورامین 

- خ مطهری - عبدل آباد 

11پ - ک شقایق 

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900فاطمه اصالنیبانک توسعه تعاون

18فیروزکوهتهرانگلیم بافی174
فیروزکوه خ هالل احمر 

جنب امالک اریا
بانک توسعه تعاون

فاطمه عرب 

جوادی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی20002000

175
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

خیابان - جیالرد - دماوند 

(ع )امام علی 
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه علیدادیبانک کشاورزی
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176

گل رز شاخه 

بریده گلخاته 

رز خوشه  )ای

ای و استاندارد 

وارداتی

8مالردتهران

تهران مالرد صفادشت بی 

بی سکینه روستای 

مهردشت خاتونلر صالح اباد 

 اصلی18 فرعی 94پالک 

وزارت جهاد کشاورزی77907790فتح اله تیموریبانک کشاورزی

177

تاسیس تکثیر و 

پرورش ماهیان 

زینتی

5مالردتهران

تهران مالرد روستای 

خوشنام خیابان کاشانی 

 شرقی 4جنوبی کوچه 

125پالک 

وزارت جهاد کشاورزی55005500فرزانه ساالرکیابانک کشاورزی

178
تولدی پوشاک 

ملی
15ریتهران

شهرری شهرک نظامی بلوار 

امام حسین ع کوچه حقانی 

129پالک 

بانک توسعه تعاون
فرض اله 

شیرجنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1اسالمشهرتهرانپیراهن دوزی179
اسالمشهر روبروی بهرام آباد 

57خ شهدا ده عباس پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت540540فرهاد حسین زادهصندوق کارآفرینی امید

180

افزایش برداشت 

عسل طبیعی و 

ارگانیک از 

طبیعت با 

افزایش تولید 

کلونی

1فیروزکوهتهران
-  متری 45خ - فیروزکوه 

94پالک - خ پشته 
وزارت جهاد کشاورزی440420فرهاد رفیعیصندوق کارآفرینی امید

181

تولید کننده 

گل و گیاه 

زینتی

2پاکدشتتهران

گلزار شمالی خیابان رسالت 

جنب گورستان باغ حاج 

ملک

بانک کشاورزی
فریبا کردبچه 

حصارکلک
وزارت جهاد کشاورزی20002000

182

توسعه کارگاه 

تولیدی کیف 

چرم

3اسالمشهرتهران
خ -چیچکلو- اسالمشهر 

13پ -شهید بابایی
پست بانک

فریبا هاشمی 

چقوش
وزارت صنعت، معدن و تجارت20642064
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183

تولید انواع 

سازهای سنتی 

و کالسیک

2شهریارتهران

روستای -شهرستان شهریار

کوچه -خیابان شورا-ده بهار

11بهارستان پالک 

صندوق کارآفرینی امید
فریدون حقیقی 

فشی
1181980

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

184
کشت سیب 

زمینى
3فیروزکوهتهران

روستاى السم چشمه 

 جاده تهران ٧کیلومتر 

شهرک ولیعصر فرهنگ :دفتر

۲ واحد ۴ پ۲

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی19351935قاسم سلیمى فربانک توسعه تعاون

185
پرورش زنبور 

عسل
1مالردتهران

شهریار رضی اباد کوچه 

راشبر باغ افتخاری
وزارت جهاد کشاورزی680680قاسم متفقیبانک کشاورزی

186
پرورش 

زنبورعسل
بانک کشاورزیروستای اصطلک- دماوند1دماوندتهران

قاسم 

میرزامحمدی
وزارت جهاد کشاورزی300300

187
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی360360قنبرعلی فاضلیصندوق کارآفرینی امیددماوند1دماوندتهران

188
احداث گلخانه 

صیفی جات
5ورامینتهران

- بخش جواد آباد - ورامین 

- روستای حصار گلی 

دهکده گلخانه ای حصار 

144پ - گلی 

وزارت جهاد کشاورزی40604060کاظم کمالیانبانک کشاورزی

189

پرورش گلخانه 

ای گل و 

گیاهان زینتی 

گلهای شاخه )

دهکده  (بریده

گل گلزار

4پاکدشتتهران

تهران پاکدشت روستای 

گلزار پایین انتهای کوچه 

جمشیدی دهکده گل گلزار

وزارت جهاد کشاورزی50002700کبری خرسندصندوق کارآفرینی امید

190
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

روستای - رودهن - دماوند 

جورد
صندوق کارآفرینی امید

کجید کربالیی 

مهدی
وزارت جهاد کشاورزی360360



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

191

تولید و ارتقاء 

کیفیت تولید 

مصنوعات چوبی

3پردیستهران

شهرستان .استان تهران

منطقه صنعتی .پردیس

کوچه .خیابان کاوه.کمرد

فرعی اول سمت چپ 

16پالک

صندوق کارآفرینی امید

گارنیک 

کشیشیان هزار 

جریبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت26002600

192
تولید گل و 

گیاه زینتی
6پاکدشتتهران

پاکدشت فیلستان روستای 

حمامک
بانک کشاورزی

مجتبی خادم 

حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی91009100

193

پرورش 

زنبورعسل به 

 200ظرفیت 

کلونی

1دماوندتهران
میدان معلم بلوار شورا 

۲مجتمع خانی واحد 
وزارت جهاد کشاورزی400400مجتبی خانیبانک کشاورزی

194

گلخانه تولید 

گل شاخه 

بریده 

آلسترومریا

25پاکدشتتهران

پاکدشت شریف آباد 

روستای حصار مهتر قطعه 

24 از فرعی 1

وزارت جهاد کشاورزی2404524045مجید شاهدیبانک کشاورزی

195
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیدماوند مشا2دماوندتهران

مجید کربالیی 

مهدی
وزارت جهاد کشاورزی800800

196

تاسیس گلخانه 

گل و گیاهان 

زینتی

6اسالمشهرتهران

اسالمشهر میدان قایم 

روستای علی آباد طپانچه 

43الله یکم پالک 

وزارت جهاد کشاورزی72004500مجید محمودیصندوق کارآفرینی امید

3رباطکریمتهرانصنایع دستی197

رباط کریم روستای منجیل 

اباد خیابان دامپزشکی 

خیابان باران جنب بلور 

172سازی امیری پالک 

864864محسن مرعشیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

198
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی140140محمد اکبریبانک کشاورزیدماوند روستای تمیسیان1دماوندتهران

199
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی600600محمد انصاریبانک کشاورزیتهران دماوند2دماوندتهران
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200

تولید مبلمان 

خانگی و 

مصنوعات چوبی

12پردیستهران
سیاه سنگ خیابان معاصر 

14پالک 
بانک توسعه تعاون

محمد جواد موید 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت60006000

201

توسعه کارگاه 

سری دوزی 

لباس زنانه

17مالردتهران

- بخش مرکزی ر-مالرد

خیابان - روستای لم آباد

کشاورزان بعد از خانه 

5بهداشت پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت2238915000محمد حساسپست بانک

202
پرورش زنبور 

عسل
1تهرانتهران

استانهای )کوچ رو

تهران،مازندران،گلستان،سمنا

(ن،همدان

صندوق کارآفرینی امید
محمد حسن 

اصالحی
وزارت جهاد کشاورزی210210

203
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی600600محمد رضا طالبیبانک کشاورزیروستای چنارشرق- دماوند2دماوندتهران

204
پرور ش 

زنبورعسل
1دماوندتهران

تهران دماوند آبسرد ییالق 

های اطراف ورامین و 

گرمسار ،هویر ،الر، پلور،گل 

زرد، دریاچه تار

بانک کشاورزی
محمد رضا 

متولیان
وزارت جهاد کشاورزی360360

7رباطکریمتهرانتولیدی مبلمان205
رباط کریم جاده وهن اباد 

62علی اباد خ کارگر پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محمد سادگیانصندوق کارآفرینی امید

206

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی206200محمد صوریصندوق کارآفرینی امید/لواسان/شمیرانات 1شمیراناتتهران

207
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی4700047000محمد طاهریبانک کشاورزیرباط کریم روستای انجم اباد32رباطکریمتهران

208
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

شهرک - گیالوند - دماوند 

-  واحدی ارتش 78- مهک 

10صدف یک پالک 

وزارت جهاد کشاورزی300300محمد علی رضیبانک کشاورزی
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2مالردتهراندامداری209

خیابان - بیدگنه- مالرد

پالک - خیابان شهدا- بسیج

12

سازمان امور عشایر ایران10001000محمد علی کرملوبانک کشاورزی

1دماوندتهرانزنبورداری210
دماوند روح افزا باالتر از 

15حسینیه پالک 
وزارت جهاد کشاورزی300300محمد قاسمیبانک کشاورزی

211

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی600600محمد قاسمیبانک کشاورزیدماوند محله فرامه1دماوندتهران

212
پرورش 

زنبورعسل
1دماوندتهران

- خیابان فرهنگ - دماوند

بن بست یاس
بانک کشاورزی

محمد کربالیی 

مهدی
وزارت جهاد کشاورزی400400

213
پرورش زنبور 

عسل
4دماوندتهران

دماوند گیالوند خ شاهد 

.ع.جنب دانشگاه امام صادق
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد کریمیبانک کشاورزی

8بهارستانتهرانتولید جوراب214

تهران شهرستان بهارستان 

بخش بوستان دهستان 

همدانک روستای همدانک 

خیابان خاکی خیابان شهید 

 طبقه 26عابدین زاده پالک 

زیر زمین

وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000محمد محمدیبانک توسعه تعاون

215

تولید پودر 

ماهی از 

ضایعات 

کارخانجات 

کنسرو سازی 

(تن ماهی)

9مالردتهران

شهرستان - استان تهران 

- بخش صفادشت - مالرد 

- دهستان بی بی سکینه 

ارغش - روستای ارغش آباد 

- خیابان ارغش آباد - آباد 

 - 0پالک - کوچه خاکی 

طبقه همکف

بانک کشاورزی
محمد هادی نادر 

اصفهانی
وزارت جهاد کشاورزی1320013200
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216

تولید قارچ 

دکمه ای به 

 800ظرفیت 

تن

40مالردتهران

سعادت اباد باالتر از شهرک 

بوعلی بلوار شهید ذبیحی 

۵۱برج ستاره واحد

وزارت جهاد کشاورزی5570055700محمد یوسفیبانک کشاورزی

217
پرورش گاو 

شیری
22ورامینتهران

ورامین باغ خواص حسن 

آباد دفتری دامپروری 

طهرانی

بانک کشاورزی
محمدرضا ثاقب 

طهرانی
وزارت جهاد کشاورزی1136011360

218
گلخانه سبزی و 

صیفی
20قرچکتهران

تهران قرچک داود آباد جاده 

مهر خواه بعد از مهر خواه 

قواره دوم

پست بانک
محمدرضا 

جوشقانی
وزارت جهاد کشاورزی30000500

219
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیروستای چنار شرق- دماوند 1دماوندتهران

محمدرضا 

رضاجانی حصاری
وزارت جهاد کشاورزی440440

220

خرید دام 

 200داشتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمدعلی باطبیبانک کشاورزیفیروزکوه مرتع سرک1فیروزکوهتهران

40شهریارتهراناحداث سردخانه221
تخت -روستای قجر-شهریار

رستم بعد از مدرسه
وزارت جهاد کشاورزی6000060000محمدعلی نجاریبانک کشاورزی

222

بسته بندی 

حبوبات و 

غالت و قند و 

شکر

6پیشواتهران
- ورامین پیشوا جاده پیشوا 

روستای یام- شریف آباد 
بانک کشاورزی

محمود باغبان 

طرقدری
وزارت جهاد کشاورزی90009000
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223

تولید انواع 

علوفه 

ومحصوالت 

کشاورزی 

گلخانه ای 

وگیاهان دارویی 

به روش 

هیدروپونیک 

عمودی

32شهریارتهران
روستای تریاق تپه خیابان 

هفت چنار
بانک توسعه تعاون

محمود حاجی 

حسینی گزستانی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی58405840

224
سردخانه ثابت 

باالی صفر
22ریتهران

سه راه خیر .جاده قدیم قم 

روبروی .بلوار پژوهشگاه . اباد

عدل پرور

بانک کشاورزی
محمود مهدوی 

زفرقندی
وزارت جهاد کشاورزی2650026500

29دماوندتهرانپرورش قارچ225

تهران میرداماد میدان مادر 

خیابان بهروز کوچه چهارم 

8پ 

بانک کشاورزی
محمود مولوی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی4250042500

226
پرورش گاو 

شیری
2ورامینتهران

ورامین جواداباد روستای 

شمس اباد عرب مجتمع 

دامداریها کوی دامداران 

2پالک 

بانک کشاورزی
مرتضی خجسته 

کیا
وزارت جهاد کشاورزی20002000

227
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی400320مرتضی خلیلیپست بانکروستای کهنک- ددماوند1دماوندتهران

15ورامینتهرانتولید جوراب228
ریحان اباد عبدل اباد 

2 پ 13بوستان 
صندوق کارآفرینی امید

مریم علی پور 

داشبالغ
وزارت صنعت، معدن و تجارت11501150

229
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

روبروی دفتر امام - دماوند 

جمعه
بانک کشاورزی

مسعود 

احمدآقایی
وزارت جهاد کشاورزی500500

230
پرورش ماهی 

سردآبی
1رباطکریمتهران

شهرستان رباط کریم بخش 

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی425425مسعود گلستانیبانک کشاورزی
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231
پرورش زنبو 

عسل
بانک کشاورزیتهران مسگراباد1تهرانتهران

مصطفی اکبر 

اشرفی
وزارت جهاد کشاورزی400400

232

پرورش گلخانه 

ای گل و 

گیاهان زینتی 

گلهای شاخه )

دهکده  (بریده

گل گلزار

4پاکدشتتهران

تهران پاکدشت روستای 

گلزار پایین انتهای کوچه 

جمشیدی دهکده گل گلزار

وزارت جهاد کشاورزی50002700مصطفی جوادیصندوق کارآفرینی امید

233
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی300300مصطفی طیبیبانک کشاورزیروستای کالک-دماوند 1دماوندتهران

234
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امیدبلوار امام حسین-دماوند 1دماوندتهران

مصطفی 

قضابانوئی
وزارت جهاد کشاورزی200200

235

پرورش گلخانه 

ای گل و 

گیاهان زینتی 

گلهای شاخه )

دهکده  (بریده

گل گلزار

4پاکدشتتهران

تهران پاکدشت روستای 

گلزار پایین انتهای کوچه 

جمشیدی دهکده گل گلزار

صندوق کارآفرینی امید
معصومه بنایی 

مبارک آبادی
وزارت جهاد کشاورزی50002700

236

توسعه صادراتی 

شرکت تولیدی 

پوشاک روناک 

جین پیشرو

25ریتهران

بخش کهریزک روستای 

طورقوز آباد خیابان واوان 

خیابان ایران زمین کوچه 

77داریانی پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000مقدم باقریبانک توسعه تعاون
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237

توسعه و تجهیز 

گلخانه صیفی 

جات

3پاکدشتتهران
پاکدشت شریف اباد 

روستای کریم اباد
صندوق کارآفرینی امید

منصور شصتی 

کریمی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

238
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

منصور قربان 

عسگری
وزارت جهاد کشاورزی320320

3فیروزکوهتهرانمنبت مشبک239
- شهرستان فیروزکوه 

روستای انزها
14001400مهدی ابوحمزهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

240
مجتمع 

گردشگری
45پیشواتهران

پیشوا محور ورامین 

 (جاده کانال)پاکدشت

 جنب رستوران 4کیلومتر 

دشت سبز

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی5000048400مهدی پاکدلبانک توسعه تعاون

241
پرورش ماهی 

قزل آال
وزارت جهاد کشاورزی400400مهدی چراغیبانک کشاورزیمشا- دماوند1دماوندتهران

242
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

مهدی حاجی 

مهدی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1دماوندتهرانزنبورداری243
دماون روح افزا کوچه 

 طبه اول27حسنی پالک 
وزارت جهاد کشاورزی220220مهدی حسنیصندوق کارآفرینی امید

244
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی900900مهدی زینی زادهبانک کشاورزیدماوند3دماوندتهران

245
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی240240مهدی طالبیصندوق کارآفرینی امیدروستای چنار شرق- دماوند1دماوندتهران

246
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی160160مهدی نظریبانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

247
تولیدی انواع 

پوشاک
8شهریارتهران

شهریار روستای ترپاق تپه 

کوچه اقاقیا انتهای کوچه 

سمت راست

وزارت صنعت، معدن و تجارت1200012000مهدی نقدیصندوق کارآفرینی امید

248
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی400400مهدی واسعیبانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران
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249
کاشت،داشت،بر

داشت زعفران
7پاکدشتتهران

تهران شهرستان پاکدشت 

 متر 300- جاده پارچین 

بعد از سه راهی کبود گنبد 

جنب مخزن سازمان اب

بانک کشاورزی
مهدیه باقری 

چیمه
وزارت جهاد کشاورزی1084010840

250
زراعت گیاهان 

دارویی
3رباطکریمتهران

شهرستان رباط کریم 

روستای کیکاور اتوبان ساوه 

خ فارابی گیاهان دارویی 

فارابی

بانک کشاورزی
مهرام محمدی 

فاراب
وزارت جهاد کشاورزی984984

251
تجهیز گلخانه 

سبزی و صیفی
5شهریارتهران

شهریار شاهد شهر جاده 

رامین بعد از موتور اب کوثر 

کوی برادران بیات گلخانه 

چتر سفید

وزارت جهاد کشاورزی41344134مهران چترسفیدبانک کشاورزی

252
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

بلوار فرهنگ - دماوند 

انتهای کوچه ایده
بانک کشاورزی

مهران حاجی 

علی رضایی
وزارت جهاد کشاورزی800800

253
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیمحله چالکا- دماوند1دماوندتهران

مهران علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

254

تولید گل رز 

گلخانه ای به 

روش 

هیدروپونیک

24اسالمشهرتهران
چهاردانگه اتوبان آزادگان 

بلوارالغدیر یافت آباد
وزارت جهاد کشاورزی1350013500مهرداد داودیبانک کشاورزی

255
بوم گردی و 

هنرآفرینی
2مالردتهران

مالرد، چهارراه مالرد، 

نرسیده به روستای 

مهرآذین، کوچه استاد 

9شهریار، پالک

18001800مهناز حامدیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

256
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

دماوند گیالوند شهرک 

18 پ2مهک خ شقایق
بانک کشاورزی

میثم 

عبدالعظیمی
وزارت جهاد کشاورزی400400

257
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی400400میثم واسعیبانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران
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258
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیآبسرد-دماوند2دماوندتهران

میررمضان 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی440440

259
تولید پوشاک 

بچه
2بهارستانتهران

بهارستان همدانک خیابان 

 طبقه زیر 36احمدی پالک 

زمین

صندوق کارآفرینی امید
نادر فتوحی اق 

گونی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

260
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی160160ناصر حاجویبانک کشاورزیباغات شهرستان-رباط کریم 1رباطکریمتهران

261

خشک کن و 

بسته بندی 

سبزیجات و 

صیفی جات و 

میوه جات

وزارت جهاد کشاورزی80008000نبی سپهریانبانک کشاورزیتهران20قرچکتهران

262
تجهیز گلخانه 

گل و گیاه
بانک کشاورزیپاکدشت روستای گلزار4پاکدشتتهران

نورعلی کردبچه 

حصار کلک
وزارت جهاد کشاورزی31003100

263
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

- محله قاضی - دماوند 

- خیابان شیخ شبلی 

روبروی برج شبلی

وزارت جهاد کشاورزی240240نوید عبداله بیگیبانک کشاورزی

264
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

روبروی دفتر امام - دماوند

جمعه
وزارت جهاد کشاورزی400400نیما احمدآقاییصندوق کارآفرینی امید

265
خرید دام 

اصالح نژاد شده
40فیروزکوهتهران

 10فیروز کوه، کیلومتر 

جاده سمنان، به سمت 

روستای طرود، نرسیده به 

 1روستا، مزرعه شماره 

شرکت توسعه کشت و 

صنعت آوین ژن

وزارت جهاد کشاورزی4800048000نیما سیاحبانک کشاورزی

266
گلخانه صیفی 

جات
1رباطکریمتهران

رباط کریم روستای منجیل 

آباد راز مره
وزارت جهاد کشاورزی14001400هادی سالمتبانک کشاورزی
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267
پرورش زنبور 

عسل
3مالردتهران

اراضی - شهرستان مالرد 

کشاورزی و باغات مالرد و 

حومه

وزارت جهاد کشاورزی720720هدایت جعفریبانک کشاورزی

268

تولید مبل 

ومصنوعات 

چوبی

30ورامینتهران

ورامینمدرس گرگ تپه 

نرسیده به مخابرات کوچه 

کارتن سازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت1229512295هرمز ارجمند رادبانک توسعه تعاون

269
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی460460وحید شیرازیبانک کشاورزیروستای چنار شرق- دماوند 1دماوندتهران

270
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی300300وحید هدایتبانک کشاورزیروستای هویر- دماوند1دماوندتهران

271
توسعه کارگاه 

مبلمان
3اسالمشهرتهران

خ - چهاردانگه- اسالمشهر

روستای -شهدای سدید

خ شهید - حسین آباد مفرح

10پ - مفتح

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500ولی اله داداشیصندوق کارآفرینی امید

272
تجهیز گلخانه 

گل و گیاه
وزارت جهاد کشاورزی30003000ولی اله کردبچهصندوق کارآفرینی امیدپاکدشت روستای گلزار3پاکدشتتهران

273
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500ولی هاشمیبانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

274

ایجاد پرورش 

زنبورعسل به 

 70ظرفیت 

کلونی

1دماوندتهران
دماوند میدان امام کوچه 

۱۱ پالک۵ارمغان 
وزارت جهاد کشاورزی140140یاسر خانیبانک کشاورزی

2مالردتهرانکشاورزی275
صفا دشت اختر آباد جنب 

شعبه نفت منزل شخصی
پست بانک

ابوالحسن بیدار 

بخت
سایر400400

276

کاشت انواع 

نهال پسته و 

برداشت 

محصول

2مالردتهران
- دهستان اختراباد- مالرد

روستای اختراباد
سایر400400ابوالفضل پیرزادهپست بانک
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سایر500500احمد حیدرنژادبانک کشاورزیفیروزکوه روستای هرانده1فیروزکوهتهراندامپروری277

2رباطکریمتهرانخواروبار فروشی278
آدران خ سعدی نبش پروین 

59اعتصامی پ
پست بانک

اسداله حیدرپور 

غیاثی
سایر400400

1مالردتهرانآهنگری279
مالرد بیدگنه خ بسیج 

3/2کوچه عطار پالک
سایر240240اسماعیل میرزاییپست بانک

280
خدمات 

درودگری
2رباطکریمتهران

 متری 15وهن آباد خ 

24طالقانی غربی پ
سایر400400اصغر علی غنیپست بانک

281

وام برای 

اشتغال سیم 

پیچی

3شهریارتهران
 11 خیابان 1اندیشه فاز 

13 واحد61شرقی پالک 
سایر500500امیر رحمانیپست بانک

1پیشواتهرانپرورش قارچ282

پیشوا روستای سرگل 

خیابان رسالت کوچه 

ورزشگاه

سایر400400امیر محمدیبانک توسعه تعاون

1ورامینتهراندامداری283

ورامین شهرک مدرس 

باغخواص روستای حسین 

اباد دفتری کوچه مدرسه 

 منزل امیر حسین 9پالک 

شیرازی

بانک توسعه تعاون
امیرحسین 

شیرازی
سایر500500

284
پرورش انواع 

گاو گوساله
1مالردتهران

صفادشت دهستان اختر آباد 

روستای محمود آباد
سایر500500بهزاد رضوان بیاتبانک کشاورزی

285
پرورش انواع 

گوسفند
2مالردتهران

- دهستان اختراباد- مالرد

روستای حسین اباد علیزاده
سایر500500جعفر رشیدی نیاپست بانک

1پیشواتهرانخیاطی286

شهرستان پیشوا روستای 

اسالم آباد خیابان همیشه 

14بهار پ

سایر500500جعفر علی کرمیبانک توسعه تعاون
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1ریتهرانکشاورزی287

شهرری جاده ورامین بعد از 

روستای گل تپه کویر 

روستای علی آباد قیصریه 

20اولین کوچه پالک 

سایر500500جواد برزگربانک توسعه تعاون

2قرچکتهرانگرد بافی288

روستای مافین آباد کوچه 

الله ده سمت راست درب 

64آخر پ 

پست بانک
جواد رزمی 

حاجی لو
سایر300300

3بهارستانتهرانبازیافت خودرو289
همدانک بعد از پمپ بنرین 

4نبش گاراژ
سایر400400حامد فضلیپست بانک

290
تولیدی پوشاک 

ورزشی
8بهارستانتهران

اورین خ مخابرات جنب 

رستوران تخت جمشید 

87پالک 

سایر400400حجت اله حیدریپست بانک

1شمیراناتتهرانزنبور داری291

روستای - رودبارقصران 

- کوچه شقایق - زردبند 

219پ

سایر320320حسن افشینپست بانک

بانک توسعه تعاونپیشوا روستای سرگل1پیشواتهراندامداری292
حسن میرزایی 

سرگل
سایر500500

293
مبلمان و 

صنایع چوبی
1مالردتهران

 4روستای سلمیان بوستان 

کارگاه آقای پیری
پست بانک

حسین دمیرچی 

لو
سایر500500

1دماوندتهراننانوایی294
دماوند سرخده روبروی 

مسجد
سایر400400حسین رضاییپست بانک

1ورامینتهرانخیاطی295

ورامین روستا حسین اباد خ 

مدرسه ک شهید علی 

11عباسی پ

بانک توسعه تعاون
حسین محمدی 

وند
سایر500500

296

پرورش انواع 

گاو داشتی و 

برداشتی

1مالردتهران
-دهستان اختراباد-مالرد

روستای اختراباد
سایر500500حمید نباتیپست بانک
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297
پرورش دام 

گوشتی وشیری
سایر500500خیراله دریابکبانک کشاورزیفیروزکوه روستای دریابک1فیروزکوهتهران

1ریتهرانکشاورزی298
شهرری جاده ورامین قلعه 

نو خ شهید سهرابی شاد
سایر400400داود باصریپست بانک

2رباطکریمتهراندرودگری299
وهن اباد خ امام حسن ک 

65حسینی پ
سایر400400داود حدادیپست بانک

300
بسته بندی 

تخم مرغ
4اسالمشهرتهران

اسالمشهر چیچکلو مجتمع 

2اهنکاران قطعه 
صندوق کارآفرینی امید

رامین اسماعیل 

زاده
سایر500500

301
جوشکاری و 

آهنگری
3شهریارتهران

شهریار خیابان کشاورز 

66کوچه سحر پالک 
سایر400400رحیم نیل قازپست بانک

1ورامینتهرانخیاطی302

ورامین روستا موسی آباد 

بختیاری شهرک گاز 

2 پ2گلستان 

سایر500500رسول خادمیانصندوق کارآفرینی امید

1پیشواتهراندامداری303

پیشوا قلعه سین خیابان 

شهید بهشتی کوچه قدس 

4ششم پ

بانک توسعه تعاون
رسول ملکی 

اردستانی
سایر500500

سایر500500رضا وطنیبانک کشاورزیفیروزکوه روستای طارس1فیروزکوهتهراندامپروری304

305
فروش شوینده 

بهداشتی
1مالردتهران

مالرد بیدگنه خیابان بسیج 

79 پ5کوچه بهار
پست بانک

رقیه عیدی 

مالمحمود
سایر300300

2شهریارتهرانسبزی خرد کنی306
شهریار میدان نماز پشت 

21دکل گاز پالک
سایر500500رقیه قنبریپست بانک

307
تولیدی خیاطی 

شلوار لی
10بهارستانتهران

 6اورین خ مخابرات کوچه 

19مخابرات پالک 
سایر400400زهرا اکبری آساپست بانک
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4شهریارتهرانکارگاه خیاطی308

امیریه کرد امیر خیابان 

شهید ایروانی کوچه 

51فروردین پالک 

سایر500500زهرا رستمیبانک توسعه تعاون

3شهریارتهرانخیاطی309

شهریار فرارت بلوار شهیدان 

مداحی جنب دفتر اسناد 

رسمی

سایر300300زهرا لطفیبانک توسعه تعاون

2رباطکریمتهراندرودگری310
وهن آباد خ شهید علی غنی 

4 پ3ک بوستان 
سایر400400سعید آقارحیمیپست بانک

سایر500500سعید شاه سونپست بانکپیشوا1پیشواتهرانکشاورزی311

312cn c3بهارستانتهران
همدانک شهرک جعفری 

3 پالک2کوچه سروشرقی 
سایر400400سعید عشقعلیپست بانک

5بهارستانتهرانکفش313
همدانک خ آزادگان پالک 

986
پست بانک

سمیه نور 

محمدی
سایر400400

314
-کاشت گندم

ذرت
1ریتهران

شهرری جاده ورامین قلعه 

نو روستای چال طرخان
بانک توسعه تعاون

سید احمد نام 

خواه
سایر500500

2دماوندتهراندامداری315
رودهن روستای اردینه 

جنب مسجد
پست بانک

سید روح اله 

سجادیان
سایر400400

316
پرورش دام 

گوشتی وشیری
بانک کشاورزیفیروزکوه روستای هرانده1فیروزکوهتهران

سید علی اصغر 

حسینی هراندهء
سایر500500

317
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیدماوند روستای مشهد1دماوندتهران

سید محمد 

حسین مشهدی
سایر500500

1ورامینتهراندامداری318

ورامین پیشوا روستا سلمان 

اباد مجتمع دامداری ، 

دامداری عیسی اسداله عرب

بانک توسعه تعاون
سید محمد 

ساالری
سایر500500
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319

پرورش انواع 

گوسفند داشتی 

پرواری

1مالردتهران
-دهستان اختراباد-مالرد

روستای اختراباد
پست بانک

سید محمد 

طاهری
سایر400400

بانک توسعه تعاونپیشوا قلع کرد1پیشواتهراندامداری320
سید مهدی 

حسینی نیک
سایر500500

321
دامپروری و 

گاوداری
3پردیستهران

بومهن خ شهید مسعود 

زاهدی روستای کردنبرد 

جنب مسجد امیرالمومنین 

منزل موسوی

پست بانک
سید مهدی 

موسوی چتابی
سایر638638

1پیشواتهراندامداری322
شهرستان پیشوا روبه روی 

31اداره پست پ
بانک توسعه تعاون

سیدجواد 

طباطبایی
سایر500500

1دماوندتهراندامداری323
دماوند روستای مشهد جنب 

مدرسه قدیم
بانک کشاورزی

سیده منیر 

مشهدی
سایر500500

324
پرورش دام 

گوشتی وشیری
1فیروزکوهتهران

شهر - فیروزکوه - تهران 

نمک لیسه- ارجمند 
بانک کشاورزی

صادق خلیل 

ارجمندی
سایر500500

325
خواربار 

(دکه)فروشی
1شهریارتهران

شهریار روستای بهار بن 

بست بوستان
سایر200200عباداله نجفیصندوق کارآفرینی امید

1ورامینتهراندامداری326
ورامین روستا خالد اباد خ 

36اصلی پ 
سایر500500عباس کریمیبانک توسعه تعاون

6بهارستانتهرانپوشاک زنانه327
همدانک خ آزادگان نبش 

1پالک 9بوستان 
پست بانک

عبدالعلی 

جهاندیده
سایر400400

پست بانک50 پ2ده حسن ک بهار 2رباطکریمتهرانخیاطی328
علی طالبان نیک 

صفت
سایر400400

1فیروزکوهتهراندامداری329

روستای طرود خ شهید 

 پالک 3فرشاد باهو ک الله 

167

سایر500500علی کلیچبانک کشاورزی
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330
کارگاه درب و 

پنجره سازی
2شهریارتهران

شهریار دهستان فردوس 

روستای حصار زیرک خ 

باهنر ک مسجد

پست بانک
علی مقصودی 

دهقان
سایر400400

331
خدمات 

درودگری
پست بانک10وهن آباد خ طالقانی پ2رباطکریمتهران

علی یزدانیان 

اردستانی
سایر400400

1پیشواتهرانکارواش332
پیشوا قلعه سین کمربندی 

شهید کبریایی
بانک توسعه تعاون

علیرضا گرمابه 

مهابادی
سایر500500

1پیشواتهراندامداری333
 15پیشوا قلعه سین خیابان 

20خرداد پ
بانک توسعه تعاون

علیرضا 

مهراندویی 

مهابادی

سایر500500

334
خدمات 

(جوشکاری)
1مالردتهران

مالرد بیدگنه خ بسیج ک 

12 پالک 6فجر
پست بانک

غالمرضا 

بوزقوجانی
سایر300300

335
دامداری و 

فروش دام
2پاکدشتتهران

روستای ارمبویه کوچه ارم 

 پالک 3دهم کوچه گلستان 

4

سایر400400فرج اهلل فرحدلپست بانک

336
تولیدی خیاطی 

تریکو
4بهارستانتهران

شهرک تاجیک خ اصلی 

 شرقی8نبش کوچه 
سایر400400فرج اله اسکندریپست بانک

337
خدمات 

درودگری
سایر400400فرهاد فساییپست بانک18وهن آباد خ مبل علی پ2رباطکریمتهران

1دماوندتهرانزنبورداری338

تهران میدان شهدا میدان 

شکوفه خیابان دژکام نبش 

خیابان محمدرضا شکوری 

۲طبقه ۳۸پالک 

سایر300300فرهاد گل منشبانک کشاورزی

1ورامینتهرانکابینت سازی339
ورامین امرآباد خ شیرودی 

132پ
پست بانک

فرهاد نیک 

شریعت
سایر500500

340
تولیدی لباس 

سربازی
2بهارستانتهران

اورین خ کازرونی الله اول 

24پالک 
سایر400400فیروز حق جوپست بانک

9بهارستانتهرانتولیدی کفش341
همدانک خ عابدین زاده 

8پالک 
پست بانک

قاسم احمدی 

آغچه کند
سایر400400
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سایر500500کاظم خیرخواهانبانک توسعه تعاونپیشوا روستای حبیب آباد1پیشواتهرانکشاورزی342

3قرچکتهرانتراشکاری343
خیابان امام زاده - ولی آباد

حسین
سایر500500کاظم سوریپست بانک

344
پرورش 

بوقلمون گوشتی
16ورامینتهران

بین .بخش جواد آباد.ورامین

روستای زواره ور و تجره
بانک کشاورزی

کاظم طباطبایی 

زواره
سایر1210012100

2پاکدشتتهراندامداری345

روستای قشالق قلعه نو 

امالک خ امام خمینی کوچه 

10سعادت پ

سایر500500کریم حسین وندبانک کشاورزی

1پیشواتهرانتعویض روغنی346
شهرستان پیشوا جلیل آباد 

151خیابان اصلی پ
سایر500500مجید شصتیبانک توسعه تعاون

2رباطکریمتهرانمصنوعات چوبی347

روستای وهن آباد خ 

سیدالشهدا خ تعاون نبش 

53 پ 3سرو 

سایر350350محسن آقارحیمیبانک توسعه تعاون

2شهریارتهرانپرورش قارچ348
تهران شهریار روستای 

قشالق بکه
سایر500500محمد بدیعپست بانک

1ریتهرانپوشاک349

شهرری جاده ورامین فیروز 

آباد شهرک توحید خیابان 

77عبدی پالک 

بانک توسعه تعاون
محمد بویاقی 

خوبستانی
سایر400400

350
پرورش ماهی 

قزل اال سردابی
2دماوندتهران

ابعلی محله احمدیه میدان 

شهدا خیابان شهید عسگری 

آهی

سایر400400محمد جلیل زادهپست بانک

351
کشت انواع 

گندم و جو
1مالردتهران

صفادشت دهستان اختر آباد 

روستای اهلل آباد
پست بانک

محمد جواد 

نوروزی
سایر500500

352
پرورش گاو و 

گوساله
1مالردتهران

صفادشت دهستان اختر آباد 

روستای اختر آباد
بانک کشاورزی

محمد سعید 

محمدزاده
سایر500500

2رباطکریمتهراندرودگری353
وهن آباد خ امام حسن ک 

55حسینی پ
سایر400400محمد فداییپست بانک
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354

پرورش انواع 

گوسفند و 

برداشت شیر

1مالردتهران
-دهستان اختراباد-مالرد

روستای اختراباد
سایر400400محمد قهرمانپست بانک

2پاکدشتتهرانآشپزخانه355
قلعه نو امالک خ امام 

20خمینی خ فردوسی پ
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

شجاعی آقبالغی
سایر500500

356

احداث گلخانه 

گل و گیاه 

(کاکتوس)

6شهریارتهران

شهریار باغستان دهمویز 

نرسیده به پل بادامک خ 

 700 4مروارید خ نسترن 

متر سمت راست باغ 

شخصی فرخی زاده درب 

طوسی

بانک کشاورزی
محمدعلی فرخی 

زاده
سایر96309630

1ورامینتهراندامداری357

ورامین جواد آباد حصار باال 

خیابان شهید احمد 

100اردستانی پ 

بانک توسعه تعاون
محمود عرب 

بقرای جعفری
سایر500500

1مالردتهرانکشاورزی358
مالرد دهستان اختر آباد 

روستای امیرآباد کاله چی
سایر400400محمود منصوریپست بانک

5بهارستانتهرانتولیدی کفش359
 متری 10همدانک روبروی 

4رودکی پالک 
پست بانک

مرتضی احمدی 

آغجه کند
سایر400400

360
تولید گل و 

گیاه زینتی
3پاکدشتتهران

روستای آلویک خ شهید 

آقایی کوچه الله سوم 

48پالک

صندوق کارآفرینی امید
مرتضی مهدوی 

مقدم
سایر500500

2رباطکریمتهرانخیاطی361
آدران خ پروین اعتصامی 

33جنوبی ک زند پ
سایر400400مرضیه حسینیپست بانک

5بهارستانتهرانکابینت سازی362
اورین خ بهارستان سابق 

43پالک 
سایر400400مسعود میرزازادهپست بانک
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3اسالمشهرتهرانتولید کفش363

اسالمشهر خ کاشانی 

روستای چیچکلو انتهای 

خیابان فروردین درب آخر 

منزل حسین زالی

بانک توسعه تعاون
مهدی جوادی 

چرزه خون
سایر500500

1دماوندتهرانخرید دام سبک364
دماوند روستای آرو روبروی 

بدنسازی
سایر400400مهدی ذولفقاریپست بانک

بانک توسعه تعاونپیشوا قلعه سین1پیشواتهراندامداری365
مهدی ملکی 

اردستانی
سایر500500

2رباطکریمتهراندرودگری366
وهن آباد خ امام حسین ک 

28شبنم یکم پ
سایر400400مهران شهریاریپست بانک

367

پرورش انواع 

گوساله نر و 

پرواری

1مالردتهران
-دهستان اختراباد-مالرد

روستای زرین اباد
سایر500500مهناز نظریپست بانک

368

خرید اداوت 

کشاورزی برای 

گشت بذر و 

نهال

سایر500500میالد بیدقیبانک کشاورزیفیروزکوه روستای امیریه1فیروزکوهتهران

369
زنبورداری با 

کندوهای مدرن
1پاکدشتتهران

نرسیده به -پاکدشت-تهران

-پلیس راه شریف آباد

-روستای قشالق کریم آباد

جنب دامداری یونسی

سایر273270میالد زارعیصندوق کارآفرینی امید

370
تعمیرا)خدمات

(ت تلفن همراه
1مالردتهران

مالرد ویالدشت خ ولیعصر 

 بن بست 4ک سروستان 

16صبا پ

پست بانک
میالد شمسی 

صلوات
سایر240240

371

تولید مبلمان 

خانگی 

وسرویس خواب

3اسالمشهرتهران

گلدسته روستای ترشتبه 

کوچه مه کوچه محبت 

5پالک 

سایر400400نادر خسرویپست بانک
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372
پرورش دام 

گوشتی وشیری
سایر500500نصراله پازکیبانک کشاورزیفیروزکوه روستای طرود1فیروزکوهتهران

2پاکدشتتهراندامداری373

روستای قشالق قلعه نو خ 

شهید خلیل شیرازی ک 

120باهنر پ

بانک توسعه تعاون
نصرت اله حسین 

وند
سایر500500

1ورامینتهراندامداری374
ورامین پیشوا قلعه بلند ک 

55امام رضا پ 
پست بانک

همدم شیرازی 

معینی اولی
سایر500500

375
تولیدی کیف و 

کفش
4قرچکتهران

قرچک باقراباد روستای 

قشالق دوم خ گلستان 

1گلستان 

سایر500500وحید محمدیپست بانک

پست بانک51تاجیک خ اصلی پالک 3بهارستانتهرانقنادی376
یوسف زیادی 

صوفلو
سایر400400


