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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1
روستای علی اباد دشت 

زرین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100 کافیه خدادادیبانک توسعه تعاون

2
پرواربندی بره 

راسی400
6لردگانچهارمحال و بختیاری

اراضی روستای -لردگان 

شیدان
وزارت جهاد کشاورزی49504950ابراهیم جلیلیبانک توسعه تعاون

3
گوسفند داشتی 

و پرواربندی
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

بخش الران روستای خلیل 

آباد خاکی
وزارت جهاد کشاورزی924924ابراهیم خاکی بختیاروندبانک کشاورزی

4

پرورش ماهی 

قزل االی 

رنگین کمان

وزارت جهاد کشاورزی12001200ابراهیم رییسی فرد ناغانیبانک کشاورزیناغان روستای دهنو1کیارچهارمحال و بختیاری

5
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی20002000ابراهیم عباسی دزکیبانک کشاورزیروستای کنرک علیا2بروجنچهارمحال و بختیاری

6

ام دی اف و 

صنایع چوب 

پویا

3لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان روستای باغ انار 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800ابراهیم فتاحی میالسیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی850850ابراهیم کریمی گلهبانک کشاورزیروستای بختیار اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور7

8
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی11201120ابراهیم نصیری گلهبانک کشاورزیروستای نصیر اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

9
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی720600ابراهیم یوسفیبانک کشاورزیکوهرنگ2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

10

پرورش 

زنبورعسل 

پرورش و )

فراوری طیور و 

(زنبورعسل

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

فیل آباد ساحل غربی منزل 

ابوالفتح شیروانی

وزارت جهاد کشاورزی690690ابوالفتح شیروانی فیل آبادیبانک کشاورزی

11
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

روستای میان - کوهرنگ 

رودان

وزارت جهاد کشاورزی720720ابوالفتح مهری بابادیبانک کشاورزی

12

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس در 75

مناطق عشایری

2بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن بخش 

مرکزی منطقه عشایری نقنه
سازمان امور عشایر ایران12371237ابوالفضل دیوان زادهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی28002800ابوالفضل گنجی ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی3اردلچهارمحال و بختیاریپرواربندی بره13

14
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران720720ابوالقاسم خلیلی مقدمبانک کشاورزیمنطقه عشایری کوه ریگ2لردگانچهارمحال و بختیاری
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15

پرورش بره 

پرواری صنعتی 

 راسی600

9لردگانچهارمحال و بختیاری
چ بختیاری لردگان 

دهصحرا- خانمیرزا 
وزارت جهاد کشاورزی5000590ابوالقاسم مرادی گوزلکیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی720720ابوذر دادوربانک کشاورزیکوهرنگ روستای سرآقاسید2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبور داری16

17
پرورش زنبور 

عسل
2لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - فالرد - لردگان 

کلواری
وزارت جهاد کشاورزی660660ابوذر صفریبانک کشاورزی

18
پرورش زنبور 

عسل
2لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان بخش منج روستای 

بارز
وزارت جهاد کشاورزی750750ابوذر محمودیان بارزیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100احترام ابراهیمی گشنیگانیبانک کشاورزیکیار روستای گشنیزجان1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی19

2سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی20

- روستای چلوان - سامان 

ک بنی - خ صاحب الزمان 

هاشم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100احترام عسگری چمعالیبانک کشاورزی

21
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی590590احسان نصیریبانک توسعه تعاونروستای نصیر اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

22
پروار بندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی25002500احمد اسدی پور الکوئیبانک کشاورزیاردل روستای الیکوه2اردلچهارمحال و بختیاری

23
پرورش 

شترمرغ پرواری
وزارت جهاد کشاورزی40004000احمد اسالمی بابا حیدریبانک کشاورزیروستای فیل آباد- فارسان 4فارسانچهارمحال و بختیاری

24

پرورش گاو 

شیری به 

 30ظرفیت 

راس

وزارت جهاد کشاورزی62976297احمد بابادی عکاشهبانک کشاورزیبروجن روستای سولیجان6بروجنچهارمحال و بختیاری

25
دامداری 

روستایی
3کیارچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان کیار 

روستای زوردگان

وزارت جهاد کشاورزی18001800احمد بهرامیبانک کشاورزی

26
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500احمد حسین پور آقائیبانک کشاورزیمنطقه عشایری سردشت2لردگانچهارمحال و بختیاری

27
حکاکی روی 

سنگ
4فارسانچهارمحال و بختیاری

سمت -اول بلوار-ده چشمه

راست
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000احمد حیدری پورصندوق کارآفرینی امید

28
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750احمد خالدی برهنهصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای آبزیر2لردگانچهارمحال و بختیاری
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29

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

 70عشایری 

راسی

2بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن منطقه 

عشایری دره ریز نقنه
سازمان امور عشایر ایران12371237احمد دهقانبانک کشاورزی

30
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750450احمد رضا دادورصندوق کارآفرینی امیدروستای بیراهگان2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

31
مبلمان و 

مصنوعات چوبی
3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

ده چشمه خیابان شیالت 

نرسیده به پل شیالت

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500احمد رضا یداللهیپست بانک

32
دفتر پیشخوان 

دولت
500400احمد رضاییپست بانکبخش فالرد روستای کلواری2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

33

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

عیسی آبادی خیابان امام 

حسین جنب مسجد جامع 

کوچه شهید پیران

وزارت جهاد کشاورزی13201320احمد رییسی عیسی آبادیبانک کشاورزی

34
اقامتگاه بوم 

گردی
3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان گلزار کوچه 

 جنب آرامستان قدیمی45

21001000احمد شهرانی کرانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

35
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720احمد غیبی حاجیوربانک کشاورزیکوهرنگ روستای سراقا سید2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

36
پرورش زنبور 

داری
وزارت جهاد کشاورزی520520احمد غیبی حاجیوربانک کشاورزیکوهرنگ شیخ علیخان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

37
شرکت اصفهان 

ماشین اسپادانا
وزارت جهاد کشاورزی55105510احمد قاسمی پیربلوطیبانک کشاورزیشهرکرد روستای پیربلوط5شهرکردچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600احمد محبی زرین درهبانک توسعه تعاونصالحات5لردگانچهارمحال و بختیاریپرده دوز38

39
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720احمد محمد حسینیبانک کشاورزیروستای ملک اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

40
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای مهدی - کوهرنگ

آباد

وزارت جهاد کشاورزی720600احمد مهری بابادیبانک کشاورزی
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800700احمدرضا حیدری گرم درهپست بانکسامان یاسه چاه خ اصلی2سامانچهارمحال و بختیاریپست بانک41
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

42

دفتر خدمات 

ارتباطی پست 

بانک

2لردگانچهارمحال و بختیاری
- خانمیرزا - لردگان 

روستای ده صحرا
570480احمدرضا محمدی جانکیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اختر امیریبانک توسعه تعاونبرافتاب شهیدان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی43

44

پرورش و 

کشت گیاهان 

دارویی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای فانی آباد-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی24002400اختر پرویزی بابادیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت610500اختر محمدیپست بانکلردگان روستای کل بج3لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک45

وزارت جهاد کشاورزی785785اردشیر پرویزی بابادیبانک کشاورزیروستای فانی اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور46

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080ارزو نصیریبانک کشاورزیروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی47

48

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستا ی 

کران خیابان فردوسی 

3کوچه 

وزارت جهاد کشاورزی790790ارژنگ سمیعی کرانیبانک کشاورزی

49

پروانه بهره 

برداری 

دامداری 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی20502050اسحاق غفاری گوشهبانک کشاورزیگوشه خیابان امام زاده2فارسانچهارمحال و بختیاری

50

پرواربندی بره 

 300صنعتی 

راسی

4لردگانچهارمحال و بختیاری
چهارمحال وبختیاری 

لردگان روستای سونک
وزارت جهاد کشاورزی38403840اسحاق مالکی سونکیبانک کشاورزی

51
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی690690اسداهلل رستمیبانک کشاورزیروستای کران2فارسانچهارمحال و بختیاری

52
تولید فرش 

دستباف
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی18401840اسداله خسرویانبانک کشاورزیاردل روستای سرچاه4اردلچهارمحال و بختیاری

53

اقامتگاه بوم 

گردی سر آقا 

سید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

-بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستاس سراقا سید

300300اسفندیار دادورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

54
پرواربندی 

گوساله نژادی
5کوهرنگچهارمحال و بختیاری

شهرستان کوهرنگ بخش 

بازفت روستای زمنک
وزارت جهاد کشاورزی6400515اسفندیار مرادیبانک توسعه تعاون
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55

خدمات 

بازرگانی 

تأمین، توزیع، 

خرید و فروش 

نهاده های 

دامی و 

مصوالت 

کشاورزی

8کیارچهارمحال و بختیاری

شهرستان کیار، شهر زیر 

هزار نفر گهرو، خیابان 10

امام خمینی

وزارت جهاد کشاورزی1000010000اسفندیار هاشم پوربانک کشاورزی

56
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی600600اسفندیار ولی پور دستناییپست بانکروستای سلم2کیارچهارمحال و بختیاری

2شهرکردچهارمحال و بختیاریزنبورداری57
شهرکرد روستای مصطفی 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی762762اسکندر امینی مصطفی آبادیبانک کشاورزی

58
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی660660اسکندر کریمی خواجه لنگیبانک کشاورزیلردگان فالرد شهریار1لردگانچهارمحال و بختیاری

59
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی11601160اسالم سواری جوانمردیبانک کشاورزیخانمیرزا جوانمردی1لردگانچهارمحال و بختیاری

60

پرواربندی بره 

 300صنعتی 

راسی

4لردگانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

لردگان بخش مرکزی پالک 

74 از اصلی 15:فرعی 

وزارت جهاد کشاورزی32803280اسالم شریفی ریگیبانک کشاورزی

61

تولید فرش 

فرش )دستباف

دستباف و 

(دستبافته ها

4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

عیسی آباد خیابان امام علی 

265پالک  (ع)

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800اسماعیل ابراهیمیپست بانک

62

خرید ماشین 

تراکتور )آالت 

(شش سیلندر

وزارت جهاد کشاورزی840840اسماعیل امیری کاکلکیپست بانکشهرکرد کاکلک2شهرکردچهارمحال و بختیاری

63
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی40003000اسماعیل پرویزیبانک کشاورزیچشمه خوانی4کوهرنگچهارمحال و بختیاری

64

پرورش گاو 

شیری تولید 

فرآورده های 

دامی و لبنی

2شهرکردچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان 

شهرکرد روستای خیرآباد

وزارت جهاد کشاورزی10001000اسماعیل جمشیدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی36002600اسماعیل حاتمی دزدارانیبانک کشاورزیامیر اباد صمصامی4کوهرنگچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند65

وزارت صنعت، معدن و تجارت1650900اسماعیل رحمانی خواجه لنگصندوق کارآفرینی امیدکلواری فالرد3لردگانچهارمحال و بختیاریام دی اف66
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پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی690690اسماعیل رستمیبانک کشاورزیروستای بیدکل2فارسانچهارمحال و بختیاری

68
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی700700اسماعیل شاهبندری قوچانیپست بانکروستای ماکده1سامانچهارمحال و بختیاری

69

تولید و تعمیر 

مبل و اثاثیه 

غیر فلزی 

مبلمان و )

مصنوعات 

(چوبی

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

چهارمحال و بختیاری 

شهرفارسان فیل آباد 

،اسکندر آباد، خیابان اصلی 

نرسیده به سه راه ، خیابان 

امام ، طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600اسماعیل شیروانی فیل آبادیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت880640اسماعیل طهماسبی کرفیپست بانککرف2لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی70

71

پرورش 

زنبورعسل 

پرورش و )

فراوری طیور و 

(زنبورعسل

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان شهر 

چلیچه روستا راستاب 

صحرای پادرازی

وزارت جهاد کشاورزی690690اسماعیل عباسی سورشجانیبانک کشاورزی

72
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی11201120اسماعیل محمودیبانک کشاورزیخیابان اصلی- راستاب 2فارسانچهارمحال و بختیاری

73
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنو-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی750750اسماعیل نجفی عالی ورصندوق کارآفرینی امید

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری74

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

- صمصامی-کوهرنگ

روستای زمنک

وزارت جهاد کشاورزی750750اسمعیل سلطانیصندوق کارآفرینی امید

6لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی75
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت23602360اسیه امیری ابراهیم محمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450اشرف اشتریبانک توسعه تعاونروستای میهه2کوهرنگچهارمحال و بختیاریتولیدی پوشاک76

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اشرف امیری ابراهیم محمدیصندوق کارآفرینی امیدفجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی77

78
باجه خدمات 

بانکی
450400اشرف آریان پورپست بانکروستای تومانک2بنچهارمحال و بختیاری

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی79
روستای هرچگان کوی 

شهید ترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اشرف بیگی هرچگانیبانک کشاورزی

80
فرش دستباف 

و دستبافته ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اشرف جهانگیری حیدریپست بانکحیدی محله کارخانه1بنچهارمحال و بختیاری
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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی81
روستای علی اباد دشت 

زرین
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080اشرف خدادادی گلهبانک توسعه تعاون

82
قالیبافی 

روستایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت190190اشرف دبستانیبانک کشاورزیروستای ارجنک- شهرکرد1شهرکردچهارمحال و بختیاری

83

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100اشرف شکوهی سرچاهیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

84
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100اشرف عباسیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

85
لباس محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

چنار محمودی
200200اشرف محمودی چالبطانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

86
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی720720اشرف یوسفیبانک کشاورزیشهرک امام حسین دهنو2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری87

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای رضی - کوهرنگ

آباد

وزارت جهاد کشاورزی720600اشکان خسروی بابادیبانک کشاورزی

88
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000اصغر امینیبانک کشاورزیمصطفی اباد2شهرکردچهارمحال و بختیاری

89
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

بارده
وزارت جهاد کشاورزی900900اصغر اورک باردهبانک کشاورزی

90
پرواربندی 

گوساله صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی850850اصغر باقری سفیددشتیپست بانکسفیددشت اسدآباد1بروجنچهارمحال و بختیاری

91
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی720720اصغر روزبهی بابادیبانک کشاورزیروستای محمد اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

92

پرورش گاو 

شیری و 

گوشتی

4سامانچهارمحال و بختیاری
چهارمحال و بختیاری 

سامان روستای مارکده
وزارت جهاد کشاورزی41321900اصغر عرب مارکدهپست بانک

93
پرورش 

گوسفند داشتی
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

مصطفی آیاد خیابان انقالب 

کوچه سپاهان
وزارت جهاد کشاورزی924924اصغر کریمزاده مصطفی ابادیبانک کشاورزی

94
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

روستای چالبطان –لردگان 
100100اعظم امیری ابراهیم محمدیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی95
هرچگان خ بهشتی خ باهنر 

3کوچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم ترکی هرچگانیبانک توسعه تعاون

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی96
- چهارمحال و بختیاری 

ناغان- کیار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم جان محمدیبانک کشاورزی
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1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی98
شهرستان روستای کالر 

سفلی
100100اعظم شریفی ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی99

سامان روستای سوادجان 

خیابان مالصدرا جنب 

دهیاری کوچه یاس

100100اعظم صدری سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدسهل اباد فالرد1لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی100

101
 ICTدفاتر 

روستایی
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

خیابان - روستای وانان 

ابوالفضل
10001000اعظم فتاحی وانانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی102
 ش اسالم 8بهرام آبادکوچه 

قلی پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم فرهادی سرتنگیبانک توسعه تعاون

103
دوخت لباس 

محلی
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر کوچه 

مهستان

150100اعظم کریمی سوادجانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم کریمیانبانک کشاورزیپهنا خ اصلی باالتر از مسجد1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی104

105

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین آالت 

مکان)کشاورزی

(یزاسیون

وزارت جهاد کشاورزی11201120اعظم کیانیبانک کشاورزیکالمویی- خانمیرزا- لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری106

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای - کوهرنگ

میانرودان

وزارت جهاد کشاورزی750750اعظم محمدحسینی حاجیورصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150اعظم محمودیبانک توسعه تعاونروستای چالبطان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی107

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی108

سامان روستای گرم دره 

خیابان ولیعصر کوچه 

فرهنگیان

100100اعظم مردانی گرم درهبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی109

سامان روستای ایل بیگی 

خیابان ایثارگران منزل 

اصغر رییسیان

100100اعظم هاشم زاده ایل بیگیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

110

پرورش331  

 ماهی سندگان

فالرد

11لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان بخش فالردشهر 

مالخیفه روستای سندگان
وزارت جهاد کشاورزی1500015000افراسیاب رستمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی785785افراسیاب شیوندی چلیچهبانک کشاورزیخیابان اصلی- راستاب 2فارسانچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور111
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112
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای هوره 

خیابان هشت بهشت بن 

بست امید

9090افروز بهاءلو هورهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افروز کیانی هرچگانیبانک کشاورزیهرچگان بلوار رهبر1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی113

114
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

سرمور
وزارت صنعت، معدن و تجارت10050افسانه احمدی چلویپست بانک

115
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100افسانه ارمندیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی116

روستای هرچگان خیابان 

امام خمینی جنب مدرسه 

توحید

وزارت صنعت، معدن و تجارت101100افسانه ترکیبانک توسعه تعاون

117

ترشیجات 

صدف سبز ندا 

لردگان

وزارت صنعت، معدن و تجارت700400افسانه جلیلی پیرانصندوق کارآفرینی امیدروستای برافتاب شهیدان2لردگانچهارمحال و بختیاری

7لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی118
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت11001100افسانه رحیمیبانک توسعه تعاون

1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی119

شهرستان کیار روستای 

تشنیز خیابان اصلی شهرک 

شهید عباس پور

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افسانه سلیمیبانک کشاورزی

120
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10401040افسانه صابری شهماروندیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای الیکوه2اردلچهارمحال و بختیاری

121
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

دهکهنه روگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060افسانه ظفری ده کهنهبانک توسعه تعاون

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی122
شهرکرد روستای آقبالغ 

62کوچه توحید پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت10080افسانه قربانی آقبالغیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افسانه موسویصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای میالس1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی123

100100افسانه نصیریصندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی124
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افسانه نوروززاده ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاریطرح قالیبافی125

126
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی16001600افشین احمدی تشنیزیبانک کشاورزیروستای تشنیز2کیارچهارمحال و بختیاری

127

مزرعه پرورش 

ماهی قزل آال 

سرد ابی

3اردلچهارمحال و بختیاری

چهار محال و بختیاری اردل 

روستیا قلعه درویش اراضی 

سایت کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی2700810افشین سلطانی قلعهءبانک کشاورزی
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128
پرورش ماهیان 

سردآبی
5کوهرنگچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کوهرنگ بخش 

دواب صمصامی روستای 

بهمن آباد

وزارت جهاد کشاورزی40004000افشین هیبتیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اقدس خدادادیصندوق کارآفرینی امیددشت زرین1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی129

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی130
الرک بلوار ولی عصر کوچه 

ی سوم بنیاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اقدس دهقانی الطانیبانک کشاورزی

131
ترشیجات 

وصیفی جات
وزارت صنعت، معدن و تجارت1150830اقدس صالحی قلعه سوختهصندوق کارآفرینی امیدشاه نجف5لردگانچهارمحال و بختیاری

132
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی750750اکبر اسکندریصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای بارز2لردگانچهارمحال و بختیاری

133
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
2بروجنچهارمحال و بختیاری

خیابان - دهنو - بروجن 

منزل شخصی- جانبازان 
وزارت جهاد کشاورزی775775اکبر امیری دهنویبانک کشاورزی

134
پرورش گاو 

شیری
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

شهرستان شهرکرد روستای 

هرچگان خیابان شهید 

کیان امیری کوچه توحید 

جنب دبستان

وزارت جهاد کشاورزی880880اکبر بیگیبانک کشاورزی

135

خرید ادوات 

نوین ماشین 

االت کشاورزی

2لردگانچهارمحال و بختیاری
چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا سرتنگ دینار عالی
وزارت جهاد کشاورزی824824اکبر جانکیبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران730730اکبر جلیل طهماسبیبانک کشاورزیروستای کرف2لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند136

137
پرواربندی 

گوساله
3سامانچهارمحال و بختیاری

شهرستان سامان روستای 

هوره
وزارت جهاد کشاورزی45004500اکبر درخشان هورهپست بانک

138
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی23052305اکبر عباسی دزکیبانک کشاورزیروستای کنرک علیا4بروجنچهارمحال و بختیاری

139

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
پرورش )پرورش گاو شیری 

(دام سبک وسنگین
وزارت جهاد کشاورزی13001300اکبر نظریبانک کشاورزی

140

سری دوزی 

لباس زنانه 

(تولید پوشاک)

4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

کران خیابان اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت950950اکرم اسدی فارسانیصندوق کارآفرینی امید

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی141
روستای - شهرستان لردگان

چالبطان
140140اکرم امیری ابراهیم محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400اکرم بابامیرساطحیبانک توسعه تعاونلردگان روستای ریک3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی142
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1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی143
هرچگان روبروی دبیرستان 

پیام کوچه ش اهلل یار کیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم بیگیبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی144
کیار روستای زوردگان 

خیابان مسعود بختیاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم حافظی بختیاریبانک کشاورزی

140140اکرم خالدیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ده باغ1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی145
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی146

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای علی اباد

100100اکرم خدادادیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی147

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

دشت زرین –کوهرنگ 

روستای علی آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم خدادادی گلهصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی148
روستای علی اباد دشت 

زرین
100100اکرم خدادادی گلهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100اکرم رحیمی ریگیبانک توسعه تعاونلردگان روستای کالر سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی149
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی150
سامان روستای گرم دره 

خیابان گلزار شهدا
200200اکرم رضوی دهکردیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اکرم رئیسی فیل آبادیصندوق کارآفرینی امیدروستای فیل آباد1فارسانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک151

152

پرورش گاو 

پرورش )شیری

دام سبک و 

(سنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

راستاب خیابان اصلی 

خیابان گلزار شهداء

وزارت جهاد کشاورزی980980اکرم سلیمی هفشجانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت720720اکرم سناییپست بانکروستای کران خیابان اصلی4فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی153

154

تولید فرش 

-دستباف

مشاغل خانگی

1اردلچهارمحال و بختیاری
شهرستان اردل روستای 

دهکهنه روگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060اکرم شاپوری اصیلبانک توسعه تعاون

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی155
سامان روستای چمعالی 

کوچه نیایش منزل شخصی
100100اکرم صفریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم قاسمپورصندوق کارآفرینی امیدبرافتاب میالس1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی156

157
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی784784اکرم کریمزادهبانک کشاورزیمصطفی اباد2شهرکردچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت890890اکرم کریمی منجرموییبانک کشاورزیلردگان روستای منجرمویی4لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی158
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159
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان سواران منزل 

شخصی علی شیر شهرانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم مردانی کرانیصندوق کارآفرینی امید

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی160
سامان روستای گرم دره 

روبروی مدرسه سمسار زاده
200160اکرم مردانی گرم درهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

161
کارگاه قالی 

بافی
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای نعل –کوهرنگ 

اشکنان سفلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم موسایی گلهصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت700150اکرم موسایی گلهپست بانککوهرنگ روستای دره پیره2کوهرنگچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک162

163

کارگاه تیرچه 

قطعات )بلوک 

(بتنی سبک

3اردلچهارمحال و بختیاری
خیابان اصلی - روستای بالد 

باالتر از حریم رودخانه- 
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500البرز خسروی بالدیصندوق کارآفرینی امید

164
باشگاه تیر 

اندازی
3لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان شهرک فجر و 

هجرت
وزارت ورزش و جوانان20002000البرز محمودیبانک توسعه تعاون

165

پرواربندی 

گوسفند 

راس200

3بروجنچهارمحال و بختیاری
بروجن بخش بلداجی 

روستای آقبالغ
وزارت جهاد کشاورزی20002000اهلل رحم مقیمی بلداجیبانک کشاورزی

166
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران970970اهلل قلی فتاحی میالسیبانک کشاورزیمنطقه عشایری ده سوخته2لردگانچهارمحال و بختیاری

2لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری سبک167

استان چهارمحال و 

-شهرستان لردگان-بختیاری

روستای کرتگل -شهر الونی

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی700700اهلل مراد رحیمی ریگیبانک کشاورزی

168
پرورش 

گوسفندداشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان 

میالس
سازمان امور عشایر ایران530530اله داد فتاحی میالسیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی14001400اله رحم سلیمی ناغانیبانک کشاورزیمتری60ناغان باجگیران پل 2کیارچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی169

وزارت جهاد کشاورزی360360اله کرم کریم زاده باردهبانک کشاورزیبارده1بنچهارمحال و بختیاریزنبورداری170

وزارت صنعت، معدن و تجارت10080الهام احمدی خوییپست بانکخوی خیابان مسجد جامع1شهرکردچهارمحال و بختیاریروبان دوز171

172
خیاطی 

(تولیدپوشاک)
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-چهارمحال و بختیاری

-میهه- شهرستان کوهرنگ

-خیابان اصلی-شهرک میهه

1پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200150الهام اکبری ثابتصندوق کارآفرینی امید
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173

خیاطی ، مانتو 

تولید )دوز 

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

فارسان روستای کران 

خیابان اصلی کوچه شماره 

10

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150الهام امامی نژادصندوق کارآفرینی امید

174

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2لردگانچهارمحال و بختیاری
بخش - شهرستان لردگان 

روستای باغ بهزاد- خانمیرزا 
510450الهام حسن پورپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

175
تولید انواع 

لباس
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000الهام خالدی سردشتیبانک توسعه تعاونجلیل اباد خیابان رهبری7لردگانچهارمحال و بختیاری

176
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای آبریز -لردگان

سردشت
170170الهام خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

177

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100الهام خسرویانصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی178

روستای شوراب - سامان 

جنب - بلوار امام - صغیر 

شرکت تعاونی بانوان

وزارت صنعت، معدن و تجارت10080الهام رحیمی شورابیپست بانک

1لردگانچهارمحال و بختیاریگاوشیری179

-چهار محال وبختیاری

روستای -شهرستان لردگان 

حسن دهنو

وزارت جهاد کشاورزی690480الهام رییسی حسن هندوییپست بانک

180
بافت قالی و 

قالیچه
1کیارچهارمحال و بختیاری

شهرستان کیار روستای 

زوردگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام سلطانیبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی181
شهرستان روستای کالر 

سفلی
100100الهام شریفیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

182

سرمه دوزی 

خوداشتغالی )

(روستایی

2کیارچهارمحال و بختیاری

خیابان - روستای قلعه تک 

کوچه  - (جهان بین)اصلی 

منزل محمود فتاحی- خرم 

150150الهام طاهری قلعه تکیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی183

-چهارمحال و بختیاری

خیابان - شهرستان کوهرنگ

- متری8کوچه -امام رضا

منزل شخصی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200150الهام طاهری میرقائدصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام عکاشه مورچگانیبانک توسعه تعاونروستای سرتنگ د ینار عالی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی184

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی185
- روستای ایلبگی - سامان

کوچه فرهنگ
100100الهام فالحی چمعالیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی186

سامان روستای گرم دره 

خیابان حسین آباد خیابان 

امام خمینی

100100الهام کرمی صادق آبادیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110الهام کریمی منجرموییپست بانکمنجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی187
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188
-صنایع دستی

گلیم بافی
10080الهام کهیانیپست بانکاردل روستای لیرابی1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام محمدی مصیریصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای کود سرد1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی189

4فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی190
منزل -خ فردوسی-کران

شخصی قهرمان مردانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت760760الهام محمودی چلچهبانک کشاورزی

4فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی191
خ - ده چشمه- فارسان

مولوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت570570الهام محمودی ده چشمهبانک توسعه تعاون

192
تجهیز دفاتر 

روستایی
2فارسانچهارمحال و بختیاری

روستای راستاب جنب خانه 

بهداشت
800500الهام مرادی پور راستابیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

193

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری
سامان روستای هوره 

خیابان امام کوچه محتشم
140140الهه بهاءلو هورهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

194
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720600الهه ناصری پبدنیبانک کشاورزیحاجی اباد تنگزی2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی195

لردگان روستای دهنو 

میالس خ شهید عیسی 

3امیری 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الوان امیری ابراهیم محمدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت960960الیاس بابامیرساطحیپست بانکمنجرمویی3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی196

197
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750الیاس برجیان بروجنیصندوق کارآفرینی امیدلردگان منجرمویی2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700ام البنین قنبری مال خلیفهبانک توسعه تعاونلردگان روستای بردبر2لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک198

199

پرورش گاو 

 7شیری 

دامداری)]راسی

( روستایی

وزارت جهاد کشاورزی870700امام بخش رئیسیصندوق کارآفرینی امیدروستای باغنار میالس2لردگانچهارمحال و بختیاری

2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری200

خیابان -روستای دزک-کیار

منزل بهزاد -مسجدسادات

هلل گانی

وزارت جهاد کشاورزی500500امان اهلل پورفخریانبانک توسعه تعاون

5فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی201
رویروس - روستای فیل آباد

مسجد
وزارت صنعت، معدن و تجارت900560امان بس قولی نیکصندوق کارآفرینی امید

202
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی640640امراله محمودی بارزیبانک کشاورزیلردگان روستای بارز1لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی750500امراله مصطفی پور دورکیپست بانکروستای دورک2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری203

1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی204
شهرستان کیار روستای 

حاجی آباد خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100امه لیال حکمی شلمزاریپست بانک
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وزارت صنعت، معدن و تجارت300300امه لیال طهماسبی بلداجیبانک توسعه تعاونآورگان1بروجنچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک205

206
کارگاه قالی 

بافی خانگی
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای شیخ شبان انتهای 

کوچه حمام جهاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100امه لیال کاظمی شیخ شبانیبانک کشاورزی

207
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی700500امید بیگلری پور مریکیبانک کشاورزیمریک-ناغان - کیار 1کیارچهارمحال و بختیاری

208

مجتمع 

خدمات بین 

راهی خلیج 

فارس

28بروجنچهارمحال و بختیاری
لردگان -جاده بروجن

نرسیده به گردنه حلوایی
2800028000امید رحیمیبانک کشاورزی

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

209
پرورش بره 

پرواری
2لردگانچهارمحال و بختیاری

- چ بختیاری لردگان فالرد 

سندگان
وزارت جهاد کشاورزی24002400امید زیالبیبانک کشاورزی

210
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

- شهرستان کوهرنگ 

خونکارآباد- روستای میهه 
وزارت جهاد کشاورزی680680امیدعلی چراغپور احمدمحمودیبانک کشاورزی

211
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی890640امیدوار جمال پوربانک کشاورزیدهگه شاه منصوری2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

212
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750600امیر انصاری بارزیصندوق کارآفرینی امیدبارز روستای شوارز2لردگانچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریخاتم کاری213
شیخ شبان خیابان قمر بنی 

هاشم جنب مسجد
200200امیر بیگی هرچگانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

214

 و ICTدفتر 

خدمات پست 

بانک

560480امیر رییسی بویرحسنیپست بانکلردگان روستای گوشه2لردگانچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

215
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی960960امیر قنبری اصلبانک کشاورزیروستای قنبر سینی3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

216
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی14001400امین امینی مصطفی آبادیبانک کشاورزیمصطفی آباد خیابان حافظ2شهرکردچهارمحال و بختیاری

217
درود گری وام 

دی اف
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600امین کاظمی چله گاهیبانک توسعه تعاونلردگان روستای چله گاه3لردگانچهارمحال و بختیاری

218
پرورش گاو 

شیری
2فارسانچهارمحال و بختیاری

پشت خانه - راستاب 

بهداشت
وزارت جهاد کشاورزی19801980امین کرمی راستابیبانک کشاورزی

219
پرورش گاو 

شیری
2اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

آبسرده
وزارت جهاد کشاورزی14001400امین کیهانیصندوق کارآفرینی امید

220
کارگاه تولید 

قطعات بتنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900امین منصوریصندوق کارآفرینی امیدخانمیرزا روستای قلعه افغان2لردگانچهارمحال و بختیاری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی221
سامان روستای گرم دره 

خیابان گلزار شهدا
100100انیس حیدری مقدمبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

140140ایران بهاءلوهورهصندوق کارآفرینی امیدروستای هوره1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی222
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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223
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

نیسیاق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ایران کاظمی بره بی چاستبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی224
شهرکرد مرغملک خیابان 

495ثاراهلل پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080ایران ولی پور مرغملکیپست بانک

225
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750ایرج جمشیدیبانک کشاورزیروستای دستگرد2شهرکردچهارمحال و بختیاری

226
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی970970ایرج رضاییبانک کشاورزیلردگان خانمیرزا دومکان1لردگانچهارمحال و بختیاری

227

پرورش ماهی 

حد واسط قزل 

آالی رنگین 

کمان

7شهرکردچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان - بختیاری 

-روستای ایرانچه - شهرکرد 

بعد -  انتهای خیابان آزادی 

باغ - از پاسگاه محیط بانی 

سردار جنگ

وزارت جهاد کشاورزی90007000ایرج عسگری حسنوندبانک کشاورزی

228
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی660660ایرج منصوریبانک کشاورزیلردگان فالرد شهریار1لردگانچهارمحال و بختیاری

229
پرورش گاو 

شیری
3کیارچهارمحال و بختیاری

خراجی خیابان امام کوچه 

تربیت
وزارت جهاد کشاورزی45504550ایرج یوسفیبانک کشاورزی

230
پرورش قارچ 

دکمه ای
4کیارچهارمحال و بختیاری

چهار محال بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

قلعه ممکا خیابان اصلی 

کوچه یاس

وزارت جهاد کشاورزی49004900ایمان اسدی االسوندصندوق کارآفرینی امید

231
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی800800ایمان اکبری سلمیپست بانکروستای سلم2کیارچهارمحال و بختیاری

232
پرورش ماهیان 

سرد ابی
5بروجنچهارمحال و بختیاری

روستای -گندمان -بروجن 

شمس اباد دوراهان
وزارت جهاد کشاورزی24752475ایمان سلطانی توتیبانک کشاورزی

233
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی384384ایمان فرامرزی بابادیبانک کشاورزیکوهرنگ ملک اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری234

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای شیخ - کوهرنگ

علیخان

وزارت جهاد کشاورزی720720ایمان موالئیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت1200500ایوب احمدیبانک توسعه تعاونروستای گوشه- فارسان5فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی235
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236

خرید ادوات و 

ماشین آالت 

نوین 

 )کشاورزی

(مکانیزاسیون

2لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای -خانمیرزا- لردگان 

حسن هندو
وزارت جهاد کشاورزی860860ایوب نوروزی حسن هندوئیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت490490آبگل کریمی منجرموییپست بانکلردگان روستای منجرمویی3لردگانچهارمحال و بختیاریتابلو فرش237

238

تولید فرش 

-دستباف

مشاغل خانگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آذر ظفری دوازده امامیبانک کشاورزیاردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی239

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان کیار 

روستای جعفرآباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آذر عرفانیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی240
بن روستای تومانک روبروی 

خانه بهداشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آذر کیانی هرچگانیبانک کشاورزی

241
صنایع دستی 

شیر دنگ بافی
100100آذر گنجی ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی242
کوهرنگ روستای کوی 

شهید بهشتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت570570آذر محمد حسینی حاجیوربانک توسعه تعاون

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی243

- چهارمحال و بختیاری

- شهرستان کوهرنگ

روستای خسروآباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آرزو خسرویصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت244
بخش الران روستای آقبالغ 

31خیابان ولیعصر پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150آرزو قاسمی آقبالغیبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقابافی245
دشت -شهرستان کوهرنگ

روستای صالح آباد-زرین 
100100آرزو لهرابیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

246

چوب بری 

مبلمان )

،مصنوعات 

(چوبی

4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا ده 

چشمه خیابان اصلی نبش 

11کوچه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت2000600آرش امیری ده چشمهپست بانک

247
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران10001000آرمان خالدی سردشتیبانک کشاورزیمنطقه عشایری کوه ریگ2لردگانچهارمحال و بختیاری

248

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب منزل شخصی امیر 

شیوندی

وزارت جهاد کشاورزی12001200آرمان شیوندی چلچهبانک توسعه تعاون
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249

هتل آپارتمان و 

رستوران 

روستای ده 

چشمه

12فارسانچهارمحال و بختیاری
انتهای روستای - فارسان 

گردشگاه پیرغار- ده چشمه 
1800017700آزاد فدایی ده چشمهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

250
خیاطی 

(تولیدپوشاک)
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال 

شهرستان - وبختیاری

روستای - بازفت- کوهرنگ

تبرک سفلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت600400آسیه خداوردی حسنوندصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150آفرین دمبابانک توسعه تعاونروستای اوره1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی251

252
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500آقا گل سورانیبانک کشاورزیبن یانچشمه خ هشتم غربی2بنچهارمحال و بختیاری

253
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای -بیرگان-کوهرنگ

گردو

وزارت جهاد کشاورزی720720آمنه ابراهیمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150آمنه اکبریبانک توسعه تعاونمنجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی254

1شهرکردچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک255

شهرکرد روستای خوی 

خیابان نبی اکرم کوچه 

12نبوت پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آمنه امینی خوییصندوق کارآفرینی امید

1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی256

شهرستان کیار روستای 

جعفر آباد خیابان اصلی 

منزل شخصی محمد 

حسین بخشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آمنه بابایی دستناییبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900آمنه حسنی ساطحیبانک توسعه تعاونروستای کهیان4لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک257

258
کارگاه قالی 

بافی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

خیابان -روستای منجرمویی

مسجد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آمنه عباسی منجرموییبانک کشاورزی

259

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

6060آمنه کهیانیبانک توسعه تعاوناردل روستای لیرابی1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

260
تولیدات چرمی 

دست دوز
100100آمنه گنجیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500480آمنه موسویصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی261

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی262
-شهرستان کوهرنگ

روستای نصیرآباد
100100آمنه نصیریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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263

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای گرم دره 

خیابان شهید بخشعلی 

مردانی

140100آمنه هاشمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

264
اقامتگاه بوم 

گردی
2اردلچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

بختیاری شهرستان اردل 

روستای سرپیر محله شهید 

102لطیف محمدی پالک 

500500آناهیتا محمدی سرپیریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

265
بدنسازی و 

فیتنس
2فارسانچهارمحال و بختیاری

- خ پیرغار- ده چشمه

2پالک-2کوچه
وزارت ورزش و جوانان18001530آیت اله امیری ده چشمهصندوق کارآفرینی امید

266
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

جمالو
وزارت جهاد کشاورزی10001000آیت اله هارونیبانک کشاورزی

267

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس30

2شهرکردچهارمحال و بختیاری
شمس آباد خ محمد رسول 

اله
وزارت جهاد کشاورزی680540آیت اله یاری شمس آبادیپست بانک

268
اپلیکیشن 

خدمات حقوقی
3شهرکردچهارمحال و بختیاری

- دزک-شهرستان کیار 

خیابان کشاورزی پالک 

171

وزارت صنعت، معدن و تجارت350200آیدا رئیسیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی400400باباجان امینیبانک کشاورزیمصطفی آباد منطقه تیرونی2شهرکردچهارمحال و بختیاریزنبورداری269

270
خریدتراکتور و 

ادوات
وزارت جهاد کشاورزی663663بابک اسدیبانک توسعه تعاونکیار روستای امیراباد2کیارچهارمحال و بختیاری

271

تولید انواع 

کفش زنانه و 

مردانه

1شهرکردچهارمحال و بختیاری
روستای وانان خیابان امام 

جنب ایستگاه مینی بوس
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400بابک رییسی وانانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی22501250باران حسینیبانک کشاورزیناغان3کیارچهارمحال و بختیاریپروار بندی بره272

273

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
روستای گوشه جنب مسجد 

صاحب زمان
وزارت جهاد کشاورزی200200بازعلی غفاری گوشهپست بانک

274
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

روستای میان - کوهرنگ 

رودان

وزارت جهاد کشاورزی720600باقر مهریبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی275
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول امیری ابراهیم محمدیبانک توسعه تعاون

1لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی276
لردگان فالرد روستای دره 

نیک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول الیقی قرحیصندوق کارآفرینی امید

277
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول میرمرقابیبانک کشاورزیاردل روستای لیرابی1اردلچهارمحال و بختیاری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول نظری وانانیبانک کشاورزی141وانان خ امام حسین پ 1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی278

279

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
روستای گوشه جنب مسجد 

صاحب زمان
وزارت جهاد کشاورزی500500برجعلی غفاری گوشهپست بانک

280

پرورش 

گوسفند داشتی 

ژنتیکی

2فارسانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری 

- شهرستان فارسان 

خیابان - روستای کران

کوچه شهید باقر - فردوسی

شهرانی

وزارت جهاد کشاورزی18001800برزو شهرانی کرانیپست بانک

281
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی790790برهان باقریبانک کشاورزیروستای دهنو2بروجنچهارمحال و بختیاری

282
لباسهای محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای چنار 

محمودی
100100بسی محمودی چالبطانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

283
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی880760بطول محمد حسینی حاجی وربانک کشاورزیدیمه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی284

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

زوردگان منزل خسرو 

حافظی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بلقیس حافظی بختیاریبانک کشاورزی

285
کارگاه قالی 

بافی
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بلقیس سورانیبانک کشاورزی

286

سرمه دوزی 

خوداشتغالی )

(روستایی

1کیارچهارمحال و بختیاری

خیابان - روستای قلعه تک 

منزل شخصی - جهان بین 

ابوالقاسم اکبری

9090بلقیس عباسی قلعه تکیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

287
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

بهشت آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بلقیس عبدیبانک کشاورزی

288

تولید دربچوبی 

کاج سبزچله 

گاه لردگان

4لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت694694بندر مسعودی چله گاهیبانک توسعه تعاون

289
تولیدی خیاطی 

زنانه و بچه گانه
2کیارچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان کیار 

روستای حاجی آباد خیابان 

اصلی جنب نانوایی تولیدی 

مدرن

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400بنفشه رییسی گهروییبانک توسعه تعاون
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290

خرید ادوات و 

ماشین االت 

نوین 

مکان)کشاورزی

(یزاسیون

وزارت جهاد کشاورزی800800بهادر فرهادیبانک توسعه تعاونده صحرا- خانمیرزا- لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

291

-صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100بهاره ظفریانصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

292

سری دوزی 

لباس زنانه 

(تولید پوشاک)

3فارسانچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

راستاب جنب کوچه دهیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500400بهاره موسوی جونقانیبانک توسعه تعاون

1فارسانچهارمحال و بختیاریپوشاک293
فیل اباد خیابان مخابرات 

58کوچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بهجت محمودی فیل ابادصندوق کارآفرینی امید

294
پرورش گاو 

راسی10شیری 
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای محمد - کوهرنگ

آباد

وزارت جهاد کشاورزی600600بهرام روزبهیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی840840بهرام زمان پوربانک کشاورزیصمصامی2کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری295

296
خرید تراکتور 

وادوات
وزارت جهاد کشاورزی670670بهرام کیانی خراجیبانک توسعه تعاونروستای خراجی2کیارچهارمحال و بختیاری

13فارسانچهارمحال و بختیاریقالی بافی297
کران خیابان اصلی جنب 

بانک صادرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت1200750بهروز اکبری پردنجانیبانک توسعه تعاون

298

قطعات بتونی 

پیش ساخته 

وساخته شده

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200بهروز بابامیرساطحیپست بانکروستای دهنو گرک اله ریک3لردگانچهارمحال و بختیاری

299

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی75

2بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن منطقه 

عشایری سبزکوه
سازمان امور عشایر ایران12371237بهروز طاهری لرکیبانک کشاورزی

300
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی11701170بهروز عالی پور بهشت آبادیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای بهشت اباد2اردلچهارمحال و بختیاری

301
کشت گیاهان 

دارویی و موسیر
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال 

شهرستان - وبختیاری

بخش دوآب - کوهرنگ

روستای بهمن - صمصامی

آباد

وزارت جهاد کشاورزی10401040بهروز کریمی مالک آبادیبانک کشاورزی
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4کوهرنگچهارمحال و بختیاریگیاهان دارویی302

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کوهرنگ خسرو 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی1200250بهزاد خسرویبانک کشاورزی

303
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران790790بهشاد رحیمی ریگیبانک کشاورزیمنطقه عشایری ریگ2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500بهشته صابری شهماروندیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای آلیکوه2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک304

وزارت جهاد کشاورزی600600بهلول رضایی سرتشنزیپست بانکسرتشنیز خ فردوسی2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری305

306
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی384384بهمن امانی دهنو علیابانک کشاورزیروستای دهنو1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

307

فرش دستباف 

آرش ترنج 

میالس لردگان

19لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت38003800بهمن حسنی ساطحیبانک کشاورزی

308
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720بهمن رضائیبانک کشاورزیدارکان2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

309
پرورش دام 

سبک و سنگین
5فارسانچهارمحال و بختیاری

فارسان ده چشمه خیابان 

176 پالک88رسالت کوچه
وزارت جهاد کشاورزی32001985بهمن محمودی ده چشمهپست بانک

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی310
سامان روستای هوره 

خیابان امام کوی فرهنگیان
9090بهناز بهاری هورهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی311
شهرستان روستای کالر 

سفلی
100100بهناز حبیبیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری312

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای نصیرآباد- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی384384بهنام نصیریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بی بی گل محمودیبانک توسعه تعاونروستای برافتاب درکه1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی313

140140بی بی گل موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی314
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

315
پرورش 

زنبورعسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

-شهرستان کوهرنگ-

شهرک میهه- منطقه میهه

وزارت جهاد کشاورزی720720بی بی الل اکبری احمدمحمودیبانک کشاورزی

316
-خیاطی 

تولیدپوشاک
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستان کوهرنگ 

روستای ملک آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150بی بی ماه محمدحسینی حاجیورصندوق کارآفرینی امید
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1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی317

شهرکرد روستای خوی 

خیابان نبی اکرم کوچه 

توحید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بی بی ناز امینی خوییصندوق کارآفرینی امید

318

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب خیابان گلزار شهداء 

زمینهای معروف خرمن 

پایین ده

وزارت جهاد کشاورزی660660بیژن امینی راستابیبانک کشاورزی

319
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی1820450بیژن قیاسی سونکیپست بانکروستای ده کهنه سرک3کیارچهارمحال و بختیاری

320
گردشگری و 

طبیعت گردی
31602300بیژن ویسمرادیصندوق کارآفرینی امیدکیار ناغان روستای جهمان6کیارچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

321

تولید فرش 

-دستباف

مشاغل خانگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بیگم جان احمدیبانک کشاورزیاردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

322
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنوعلیا-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی600600بیگم جان غیبی پوربانک توسعه تعاون

2لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی323
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250بیگم جان فاضل چهارمحالبانک توسعه تعاون

1کیارچهارمحال و بختیاری**قالی بافی324
قلعه ممکاکوچه -گهرو

شهید نادری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بیگم جان محمودی گهروییبانک کشاورزی

325
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100بیگم جان یگانه دوپالنیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری326

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای - کوهرنگ

میانرودان

وزارت جهاد کشاورزی750750پارسا محمدحسینی حاجیورصندوق کارآفرینی امید

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی327

سامان روستای سوادجان 

خیابان امیر کبیر کوچه 

حافظ

100100پرتو صدری سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی328

سامان روستای چمعالی 

روبروی دهیاری منزل 

شخصی

100100پروانه اسیوند چمعالیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروانه ترکیصندوق کارآفرینی امیدهرچگان محله باال1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی329
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140140پروانه خالدیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ده باغ1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی330
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500پروانه خالدی سردشتیبانک کشاورزیابزیر سردشت10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی331

332
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای ابریز 

سردشت
170170پروانه خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت333
- روستای دستگرد امازاده 

339خیابان خیام پالک
وزارت صنعت، معدن و تجارت10050پروانه ربیعی قهفرخیبانک کشاورزی

334

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

800500پروانه ظفری دوازده امامیپست بانکروستای دوازده امام- اردل 2اردلچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی335
- روستای چمعالی - سامان 

کوچه بوستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروانه عسگری چمعالیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500370پروانه کیانی دسفاردیپست بانکاردل روستای لیرابی2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک336

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروانه لهرابی گلهصندوق کارآفرینی امیدمیهه1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی337

338
تولید پوشاک 

حدیث لردگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800پروانه محمودیان بارزیبانک توسعه تعاونلردگان روستای شهرک فجر4لردگانچهارمحال و بختیاری

339
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی960960پروانه مهری بابادیبانک کشاورزیروستای میان رودان2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

5فارسانچهارمحال و بختیاریقالیبافی340
روستایی ده چشمه کوچه 

بانک صادرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350پروین اسالمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین امیدی ارجنکیبانک کشاورزیروستای ارجنک خ ولی عصر1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی341

342
رودوزیهای 

الحاقی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

دهنو میالس
140140پروین امیری اصیلصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فارسانچهارمحال و بختیاریقالی بافی343
کران خیابان اصلی کوچه 

 شهید امامی25
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160پروین تیموری کرانیبانک کشاورزی

344
بافت فرش 

دستبافت
1کیارچهارمحال و بختیاری

کیار روستای تشنیز خ 

اصلی کوچه اردم پالک دوم 

سمت راست

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین حسینی تشنیزیبانک کشاورزی

345
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان کشاورز غربی 

47کوچه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین شهرانی پورصندوق کارآفرینی امید
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346

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان اصلی جنب 

مدرسه شهید حکمت

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150پروین شهرانی کرانیصندوق کارآفرینی امید

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی347
کیار روستای موسی اباد 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10050پروین شیری موسی آبادیبانک کشاورزی

2سامانچهارمحال و بختیاریپست بانک348

سامان روستای چم چنگ 

خیابان اصلی روبروی 

حسینیه ابالفضل

700600پروین صحرانشین سامانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین عرب دشتیبانک کشاورزیروستای دشتی1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی349

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی350

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان کیار 

روستای جعفرآباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین عرفانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین غالمعلی شاهی هارونیصندوق کارآفرینی امیدارجنک خ ورزش ک احسان1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی351

352

تولید فرش 

قالیبا)دستبافت

(فی

1کیارچهارمحال و بختیاری
چهارمحال و بختیاری کیار 

شرقی روستای گشنیزجان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین فتحی گشنیگانیبانک کشاورزی

353
خدمات 

زنبورداری
وزارت جهاد کشاورزی720720پروین فرامرزیبانک کشاورزیکوهرنگ ملک اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین کریم پور دزکیصندوق کارآفرینی امیدصمصامی دزک سفلی1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی354

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی355

شهرستان شهرکرد روستای 

هرچگان خیابان شهید 

اسداله کیانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین کیانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600پروین محمدی فارسانیبانک توسعه تعاونخ اصلی- کران 3فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی356

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی357

روستای هرچگان خ اصلی 

کوچه شهید حمزه علی 

کیانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پری بیگی هرچگانیبانک کشاورزی

358
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10080پری گنجی زاده ممسنیپست بانکاردل روستای ممسنی1اردلچهارمحال و بختیاری

359
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720پری ناز بالی پوربانک کشاورزیروستای نظر اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

360
کشت گیاهان 

دارویی
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستان کوهرنگ

روستای میان رودان
وزارت جهاد کشاورزی750750پریا مهری بابادیبانک کشاورزی
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361

سری دوز 

لباس زنانه 

(تولید پوشاک)

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستا کران ، خیابان ابوذر 

،کوچه باباخان سمیعی 

، طبقه همکف0پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700پریسا امام بخش پردنجانیصندوق کارآفرینی امید

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری362

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

شهرک -چلگرد- کوهرنگ

عشایری

وزارت جهاد کشاورزی720720پریسا امانیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی363
یانچشمه خیابان اول غربی 

جنب مدرسه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریسا بهارلویی یانچشمهبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت800240پریسا جلیل سرقلعهپست بانکسرقلعه5لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی364

وزارت صنعت، معدن و تجارت880880پریسا ربیعی فرادنبهبانک کشاورزیلردگان روستای ریگ7لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی365

366
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100پریسا صابری دوپالنیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی367
سامان روستای شوراب 

صغیر
100100پریسا صحرانشین سامانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

368
-صنایع دستی 

سرمه دوزی
100100پریسا ظفری ده کهنهصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی369
خ - ده چشمه- فارسان

تختی
وزارت صنعت، معدن و تجارت540540پریسا قاسمی ده چشمهبانک توسعه تعاون

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی370
کیار روستای زوردگان 

خیابان مسعود بختیاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریسا کریمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریسا محمدیان الونیصندوق کارآفرینی امیدکهیان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی371

100100پریوش خالدی برهنهصندوق کارآفرینی امیدلردگان شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقلمکار372
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی373

سامان روستای مارکده 

خیابان دوم منزل یوسف 

شاهسون

100100پریوش شاه بندری قوچانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فارسانچهارمحال و بختیاریسرمه دوزی374
کوچه -خ فردوسی-کران

جنب بانک صادرات
100100پریوش شهرانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی375
- روستای چمعالی - سامان 

کوچه بوستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریوش عسگری چمعالیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت600430پریوش کریمیپست بانکباغ بهزاد6لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی376
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1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی377

چهارمحال و بختیاری کیار 

شرقی روستای دزک 

خیابان امام حسن کوچه 

18شهید صفایی پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت10020پریوش موالیی دزکیبانک کشاورزی

378
تولید سه پایه و 

بوم نقاشی
4شهرکردچهارمحال و بختیاری

بهرام آباد خیابان -شهرکرد

اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت990990پژمان ظفریصندوق کارآفرینی امید

379
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

روستای -بیرگان-کوهرنگ

شهریاری
وزارت جهاد کشاورزی920920پژمان قربانی بیرگانیبانک کشاورزی

380
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران10251025پژمان محمودی مطلقبانک کشاورزیمنطقه عشایری کوه ریگ2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پوران رستمی جوانمردیصندوق کارآفرینی امیدجوانمردی1لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی381

382

پرورش ماهی 

قزل آال رنگین 

کمان

4کیارچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان کیار 

بخش ناغان روستای دوپالن

وزارت جهاد کشاورزی30002000پوران مهدی پوربانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقلمکاری383
--شهرستان کوهرنگ 

روستای دهنو علیا
100100پوران نجفی بابادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

384
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی900900پیمان کاویانی گهروییبانک کشاورزیروستای حاجی آباد2کیارچهارمحال و بختیاری

2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی385
لردگان روستای شهرک 

مامور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100تاجماه محمودی چالبطانصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200تاجی رحیمی چوب نساءبانک کشاورزیزرین درخت1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی386

387

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2اردلچهارمحال و بختیاری
- بخش میانکوه - اردل 

روستای ده کهنه هلوسعد
1364590تقی صفریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

388
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران685685تقی قنبری کهیانیبانک کشاورزیمنطقه عشایری کهیان2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت880640تقی موسوی کهیانیپست بانکروستای کرف3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی389

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200تهمینه خسرویبانک کشاورزیسرتنگ دینار عالی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی390

391
لباس محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای خلیل اباد 

منزل شخصی
200200تهمینه خلیل طهماسبیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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392
کارگاه قالی 

بافی
2فارسانچهارمحال و بختیاری

روستای ده چشمه خیابان 

65 پالک18رسالت کوچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت430430تهمینه محمدی ده چشمهبانک توسعه تعاون

4فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی393
خ - روستای کران- فارسان

قلعه- اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت730730تهمینه مردانیبانک کشاورزی

394
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100تهمینه هادی پورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100توران بهمنی قائدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای قاییدان1اردلچهارمحال و بختیاریفرش دستباف395

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500توران جلیل شش بهرهصندوق کارآفرینی امیدروستای دارجونه2لردگانچهارمحال و بختیاریتولیدی پوشاک396

397

خدمات 

- بازرگانی 

حمل فراوری 

لبنی

3کوهرنگچهارمحال و بختیاری
شهرستان کوهرنگ ، 

چلگرد، روستای میهه
وزارت جهاد کشاورزی21602160توران چراغپوراحمدمحمودیبانک کشاورزی

6لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی398
لردگان روستای اب چنار 

ارمند
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600توران حسینی تنگ کلوره ایپست بانک

399
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

سرمور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100توران خسرویصندوق کارآفرینی امید

1بنچهارمحال و بختیاریگلیم بافی400
یانچشمه خیابان هشتم 

13غربی پ 
150150توران سورانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

401
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی695695توران علیمرادیپست بانکلردگان خانمیرزا دومکان2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100توران عوضی دشت ارمندیصندوق کارآفرینی امیدروستای کل گچی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی402

وزارت صنعت، معدن و تجارت15601560توران فتاحیبانک کشاورزیباغ انار میالس10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی403

1شهرکردچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت404

روستای دستگرد - شهرکرد 

- خیابان حرم - امامزاده 

 منزل شخصی 756پالک 

محمد اسماعیل قاسمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100توران قاسمی دستگردیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140توران کریمیصندوق کارآفرینی امیدلردگان ناغان علیا1لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی405

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی406
روستای - شهرستان لردگان

شهرک فجر
140140توران موسویصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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407

سری دوزی 

لباس زنانه 

(تولید پوشاک)

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

گوشه نزدیک امامزاده 

تولیدی پوشاک دختر 

خورشید

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450تیدا فوالدی نسببانک توسعه تعاون

408

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری
منطقه /تنگ گزی/کوهرنگ

عشایری کوگانک
سازمان امور عشایر ایران496496تیمور شجاعیبانک کشاورزی

409
پرورش 

زنبورعسل
2کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری کیار 

شرقی روستای دزک 

خیابان امام حسن

وزارت جهاد کشاورزی600450ثریا ابراهیمی دستگردیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی23102310ثریا انتظامی گردابیبانک کشاورزیابواسحاق علیا- فالرد 2لردگانچهارمحال و بختیاریپرواربندی بره410

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی411
سامان روستای هوره 

خیابان امام کوی فرهنگیان
100100ثریا بهاءلو هورهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی412
منزل -گوشه جنب مخابرات

ولی اهلل غفاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت700500ثریا بهرامی فارسانیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت550550ثریا خورشیدیبانک توسعه تعاونخانمیرزا روستای ده سیله3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی413

1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی414
سامان روستای چم خرم 

منزل حسین علی محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ثریا صدیقی سامانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150ثریا قربانیبانک توسعه تعاونبرافتاب میالس1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی415

416
خرید ادوات 

کشاورزی
2بروجنچهارمحال و بختیاری

بلداجی روستای آقبالغ 

خیابان شهید صابر 

طهماسبی کوچه صاحب 

2الزمان پالک 

وزارت جهاد کشاورزی14001400جابر طهماسبیبانک کشاورزی

417

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان 

روستاکران خیابان شهید 

حکمت جنب مدرسه شهید 

حکمت

وزارت جهاد کشاورزی13001300جاسب رفیعی کرانیبانک کشاورزی

418

پرورش 

گوسفند 

 راس50داشتی

1بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن منطقه 

عشایری دره ریز
سازمان امور عشایر ایران466466جاسم دهقانبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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419
دوخت البسه 

محلی وبختیاری
100100جان افروز محمودیان بارزیصندوق کارآفرینی امیدروستای بارز1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

420
تولید قطعات 

بتنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500جان محمد نوروزی مصیرپست بانکلردگان روستای شیش بهره3لردگانچهارمحال و بختیاری

421
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی1200800جانبابا فرهادی بابادیبانک کشاورزیروستای فانی اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

422
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750جعفر خلجی پیربلوطیصندوق کارآفرینی امیدروستای خویه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

423
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی700700جعفر عرب مارکدهپست بانکروستای مارکده1سامانچهارمحال و بختیاری

424
پرورش زنبور 

عسل
2لردگانچهارمحال و بختیاری

بارز روستای حاتم - لردگان

اباد
وزارت جهاد کشاورزی750600جعفر قلی حاتمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی980980جالل زحمت کشبانک کشاورزیروستای کردشامی2بروجنچهارمحال و بختیاریکشاورزی425

426
کاشت گیاهان 

(زعفران)دارویی
وزارت جهاد کشاورزی500500جلیل قنبری کهیانیبانک کشاورزیروستای کهیان- لردگان 1لردگانچهارمحال و بختیاری

427
تولید پولکی و 

نبات
1فارسانچهارمحال و بختیاری

روستای ده چشمه خیابان 

17رسالت کوچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت445445جمال احمدیبانک توسعه تعاون

428

پخت انواع نان 

صنایع غذایی )

و تبدیلی 

تکمیلی 

(کشاورزی

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

فیل اباد جاده اصلی کوچه 

10

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جمشید شیروانی فیل آبادیصندوق کارآفرینی امید

429
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران945945جمعه جلیل پیرانبانک کشاورزیمنطقه عشایری شش بهره2لردگانچهارمحال و بختیاری

2اردلچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی430

اردل روستای سرچاه 

خیابان اصلی جنب مسجد 

جامع

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300جمعه نادریصندوق کارآفرینی امید

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی431

سامان روستای هوره 

خیابان هشت بهشت خیابان 

اوزون داغ

100100جمیله بهاءلو هورهپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

432
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
200200جمیله خالدیصندوق کارآفرینی امیدلردگان سردشت1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جمیله عشوری مهریجانیبانک توسعه تعاونروستای پیران1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی433

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی434
سامان روستای چمزین 

کوچه شهید اسکندر صالحی
100100جمیله فرجی چمزینیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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4فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی435

ده چشمه خ اصلی پیر غار 

کوچه رو به روی شرکت 

تعاونی قدیم

وزارت صنعت، معدن و تجارت580490جمیله کریمی ده چشمهبانک توسعه تعاون

436
فرش دستباف 

دشت مسن
وزارت صنعت، معدن و تجارت1100750جهانباز بنی مسنیبانک توسعه تعاونروستای مسن2لردگانچهارمحال و بختیاری

437
خرید دام 

عشایری
سازمان امور عشایر ایران18001800جهانبخش دهقانبانک کشاورزیبروجن روستای اسالم اباد3بروجنچهارمحال و بختیاری

438
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای نصیر اباد-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی480480جهانگیر نصیریبانک توسعه تعاون

439
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی720600جهانگیر نصیری گلهبانک کشاورزیروستای نصیر اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

440
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

رودشت منطقه -لردگان

عشایری فاج
سازمان امور عشایر ایران10101010جهرم خالدی برهنهبانک کشاورزی

441

تولیدتیرچه 

وبلوک و 

قطعات بتونی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

-دشت زرین –کوهرنگ 

شهرک صنعتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت950650جواد خدادادی گلهپست بانک

442

تولید و مدرن 

سازی ادوات 

کشاورزی

2لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان بخش 

مرکزی روستان سندگان 

فالرد

وزارت صنعت، معدن و تجارت990990جواد صالحی میشانیصندوق کارآفرینی امید

4اردلچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی443

-افسرآباد - شهرستان اردل 

مزرعه پرورش ماهی 

جوادقلی پور

وزارت جهاد کشاورزی40004000جواد قلی پوربانک کشاورزی

444

کشت گیاه 

-زعفران 

کدوطبی و زوفا

وزارت جهاد کشاورزی15001500جواد مختاریبانک کشاورزیالیکوه- اردل 2اردلچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جواهر اکبری بنیبانک کشاورزیالرک خ اصلی جنب مسجد1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی445

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی446
ارجنک میدان غدیر کوچه 

4غدیر پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت10080جواهر بابادی هارونیپست بانک

447
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی288288جونعلی غیبی حاجیوربانک کشاورزیچشمه خوانی1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

448

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری

فارسان روستای کران خ 

کشاورز غربی نزدیک 

چشمه قدیمی

وزارت جهاد کشاورزی10501050چراغعلی شهرانی کرانیبانک کشاورزی

449
پرورش زنبور 

عسل
2اردلچهارمحال و بختیاری

روستای -شهرستان اردل

دهنونده
وزارت جهاد کشاورزی750600چنگیز رضایی ندییبانک کشاورزی
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1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی450

شهرکرد روستای هرچگان 

ک شهید محمد علی ترکی 

روبروی دبیرستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حاجیه خاتون بیگی هرچگانیبانک کشاورزی

451

تولید صنایع 

چوب و ام دی 

اف

وزارت صنعت، معدن و تجارت960960حاصل محمدی چیگوییپست بانکروستای ده صحرا3لردگانچهارمحال و بختیاری

452
پرورش ماهیان 

سردآبی
9کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان - بختیاری

روستای - بازفت- کوهرنگ

سه جو گاو شه

وزارت جهاد کشاورزی81008100حافظ نصیریبانک کشاورزی

453

مستقل سازی 

و تجهیز دفاتر 

آی سی تی 

،روستایی طرح 

ICTSOS 

خدمات رسانی 

فوری 

(ICT .RR)

2لردگانچهارمحال و بختیاری

چهار محال بختیاری 

شهرستان لردگان روستای 

تنگ کلوره دفتر پست بانک

688688حامد انصاری زادهپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

454
خرید ماشین 

آالت کشاورزی
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

دستگرد امام زاده خیابان 

3باغستان کوچه باغستان 
وزارت جهاد کشاورزی758758حبیب بابایی شمس ابادیبانک کشاورزی

455
پرورش گاو 

شیری
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

شهر سورشجان روستای 

مصطفی آباد خیابان سعدی
وزارت جهاد کشاورزی13001300حبیب کریمزادهبانک توسعه تعاون

456
پرورش 

گاوشیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستان کوهرنگ 

روستای دهنو
وزارت جهاد کشاورزی11201120حبیب نجفیبانک کشاورزی

457
خرید تراکتور 

399فرگوسن 
2کیارچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان کیار 

شهر گهرو روستای قلعه 

ممکا

وزارت جهاد کشاورزی768768حجت اهلل رئیسی نافچیبانک کشاورزی

458

تکمیل طرح 

پرورش ماهی 

تنی 30

روستای علی 

آباد

3لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان روستای علی 

(گرازآباد)آباد
وزارت جهاد کشاورزی40004000حجت اهلل طهماسبی کهیانیبانک کشاورزی
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459

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس در 75

مناطق عشایری

2بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن منطقه 

عشایری سبزکوه
سازمان امور عشایر ایران12371237حجت اله طاهری لرکیبانک کشاورزی

460
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی800680حجت اله علیخانی گلهبانک کشاورزیگردو سفلی2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

461
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750حجیم اله خالدیصندوق کارآفرینی امیدلردگان اتشگاه2لردگانچهارمحال و بختیاری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی462
سامان روستای سوادجان 

کوچه مسجد جامع
100100حدیثه فتاحی سوادجانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریپرواربندی463

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کوهرنگ بخش 

دواب صمصامی روستای 

مالک آباد

وزارت جهاد کشاورزی2560480حسن باقریبانک کشاورزی

464

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2شهرکردچهارمحال و بختیاری
خیابان - دستگرد امامزاده 

155پالک - ولی عصر 
800350حسن ترکی دستگردیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

465
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی650650حسن رضایی سرتشنیزیپست بانکسرتشنیز2کیارچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی720720حسن زمانی احمدمحمودیبانک کشاورزیکوهرنگ روستای میهه1کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبور داری466

467

طرح اصالح 

بذر و تولید ارد 

(آسیاب اردی)

2بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن بخش 

گندمان روستای نصیراباد
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن سلطان پور اورگانیبانک توسعه تعاون

468

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی13201320حسن کرمی راستابیبانک کشاورزیراستاب منزل شخصی2فارسانچهارمحال و بختیاری

469
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران780780حسن محمودی مطلقبانک کشاورزیمنطقه عشایری کوه ریگ2لردگانچهارمحال و بختیاری

470

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان قلعه کوچه 

جنب درمانگاه94

وزارت جهاد کشاورزی13201320حسن مردانی کرانیبانک کشاورزی

471
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی360360حسن نامداریبانک کشاورزیروستای پهنا- شهرستان بن 1بنچهارمحال و بختیاری
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472
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی650650حسنعلی طاهری سرتشنیزیپست بانکروستای سرتشنیز2کیارچهارمحال و بختیاری

473
پرورش زنبور 

عسل
2فارسانچهارمحال و بختیاری

روستا ده -شهرستان فارسان

چشمه
وزارت جهاد کشاورزی690690حسین اسالمیبانک کشاورزی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری474

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنو - کوهرنگ

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی720720حسین حبیبیبانک کشاورزی

475

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین االت 

 )کشاورزی

(مکانیزاسیون

وزارت جهاد کشاورزی16001600حسین حیدریبانک کشاورزیروستای ده ترکان- لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

476
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

دشت زرین –کوهرنگ 

روستای فریدون آباد

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین خدادادی گلهبانک کشاورزی

477

کارگاه تولید و 

بسته بندی 

قارچ خوراکی

3بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

خیابان - محله باال - الرک 

تولید

وزارت جهاد کشاورزی17001700حسین دهقانی الطانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی600600حسین رضاییپست بانکروستای سرتشنیز2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری478

479
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی13001300حسین عالی پورصندوق کارآفرینی امیداردل روستای بهشت اباد2اردلچهارمحال و بختیاری

480
صنایع چوب و 

ام دی اف
وزارت صنعت، معدن و تجارت640640حسین فرهاد پورپست بانکلردگان روستای ده سینی3لردگانچهارمحال و بختیاری

481
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

شهرستان کوهرنگ روستای 

فانی آباد
وزارت جهاد کشاورزی1280800حسین فرهادی بابادیبانک کشاورزی

482

شیالت 

پرورش )

ماهیان سرد 

(آبی 

2کیارچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری 

روستای - ناغان- کیار 

چهار تخته

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین قلندری ناغانیپست بانک

483

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
خ اصلی جنب -ده چشمه

مدرسه معصومه
وزارت جهاد کشاورزی950950حسین قلی باقری ده چشمهبانک کشاورزی

484
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

کهیان
سازمان امور عشایر ایران500500حسین قنبری کهیانیبانک کشاورزی

485
پرورش گاو 

شیری
2لردگانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

لردگان روشتای چله گاه
وزارت جهاد کشاورزی11201120حسین کاظمی چله گاهیبانک کشاورزی
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486

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهار محال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب چهارراه اصلی 

خیابان منبع آب

وزارت جهاد کشاورزی780780حسین کرمی راستابیبانک کشاورزی

487

پرورش 

گوسفند داشتی 

 75ظرفیت 

راس

2فارسانچهارمحال و بختیاری
منطقه عشایری -فارسان

ویس آباد
سازمان امور عشایر ایران11301130حسین ملک محمدیبانک کشاورزی

488
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی760760حسین میراحمدی باباحیدریبانک کشاورزیروستای دیمه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

489

پرورش قارچ 

خوراکی 

خدمات فنی و )

مهندسی 

(کشاورزی 

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان حوزه 

گوجان روستای بیدگل 

خیابان آزادگان کوچه 

4ولیعصر پالک 

وزارت جهاد کشاورزی720720حسین هیبتی گوجانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500حسینعلی آخوندی بردشاهیبانک کشاورزیروستای پهنا- شهرستان بن 2بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند490

491
پرورش زنبور 

عسل
2کیارچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال 

وبختیاری شهرستان کیار 

بخش مرکزی دهستان کیار 

غربی روستای سلم خیابان 

اصلی منزل شخصی 

نیکزاده... حشمت ا

وزارت جهاد کشاورزی700700حشمت اهلل نیکزاد دستناییپست بانک

492
پرورش گاو 

شیری
3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

تبرک -بازفت-کوهرنگ

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی15201120حشمت اله خداوردی حسنوندبانک کشاورزی

493
پرورش گاو 

شیری
2بروجنچهارمحال و بختیاری

گندمان روستای کنارک 

لولیا روبروی شرکت تولید 

پیشگام

وزارت جهاد کشاورزی13001300حشمت اله رییسی وستگانیبانک کشاورزی

494
پرورش گاو 

شیری
2بروجنچهارمحال و بختیاری

بروجن بلداجی روستای 

متویی
وزارت جهاد کشاورزی16001400حشمت اله علی پوربانک کشاورزی

495
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

چهار محال بختیاری 

شهرستان کوهرنگ 

دهستان غالم آباد و بازفت 

روستای طبرک علیا

وزارت جهاد کشاورزی720720حفیظ اله اسدی حسن وندبانک کشاورزی
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496
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی660660حفیظ اله رستمیبانک کشاورزیلردگان فالرد شیرمرد1لردگانچهارمحال و بختیاری

497

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
روستای گوشه خ اصلی 

روبه روی مدرسه دخترانه
وزارت جهاد کشاورزی700500حکمت غفاری گوشهپست بانک

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی498
روستای ارجنک خ ورزش 

4ک یاس پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حکیمه بخشی ارجنکیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت9696حکیمه بویری منجیپست بانکلردگان روستای ششبهره1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی499

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی500
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160حکیمه حسنی ساطحیبانک کشاورزی

501
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100حلیمه احمدی ده کهنهبانک کشاورزیاردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

502
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

فیل آباد قلعه برآفتاب 

99کوچه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حلیمه اندارصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی503
-شهرستان کوهرنگ

روستای خویه
100100حلیمه جعفریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی504

شهرستان لردگان شهرک 

 خیابان شهید 2هجرت 

محمد خالدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160حلیمه خالدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150حلیمه رحیمیبانک توسعه تعاونروستای کل گچی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی505

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160حلیمه سهرابی شیخ ویسیبانک کشاورزیلردگان روستای ششبهره1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی506

507

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

10080حلیمه صفروند سرموریپست بانکاردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی785785حمزه شیوندی چلیجهبانک کشاورزیخیابان شهید کیانی-راستاب2فارسانچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور508

509
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای شیخ  –کوهرنگ 

علی خان

وزارت جهاد کشاورزی720720حمزه عبداللهیبانک کشاورزی

510

شرکت تعاونی 

سرزمین 

طالیی لردگان

وزارت صنعت، معدن و تجارت550550حمزه فتاحی بارزیبانک توسعه تعاونروستای شوارز3لردگانچهارمحال و بختیاری
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511

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

3کوهرنگچهارمحال و بختیاری
منطقه عشایری /کوهرنگ

خوشآب
سازمان امور عشایر ایران15001500حمزه قنبری عدیویبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی650450حمید رضا آمیغی جونقانیپست بانکروستای سلم2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری512

2فارسانچهارمحال و بختیاریزنبورداری513
فیل آباد خ سعدی کوچه 

43
وزارت جهاد کشاورزی690690حمید رییسی فیل آبادیبانک کشاورزی

514
پرورش گاو 

 راس10شیری 
وزارت جهاد کشاورزی980980حمید صفرپور دهنویبانک کشاورزیدهنو2بروجنچهارمحال و بختیاری

515
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی11601160حمید علی پور بهزادیپست بانکلردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

516
پرورش ماهیان 

سردابی
2فارسانچهارمحال و بختیاری

کوچه -خ اصلی -ده چشمه 

32
وزارت جهاد کشاورزی25001650حمید قاسمی ده چشمهپست بانک

517

پرورش قارچ 

دکمه ای 

گلخانه

30بروجنچهارمحال و بختیاری

 جاده بروجن 20کیلومتر 

لردگان جنب ایستگاه پست 

برق روستای کنرک

وزارت جهاد کشاورزی1900019000حمید کاظمیبانک توسعه تعاون

518

پرورش زنبور 

عسل و فراورده 

های زنبور عسل

وزارت جهاد کشاورزی25902590حمید موالئی ارپناهیبانک کشاورزیروستای شیخ علیخان4کوهرنگچهارمحال و بختیاری

519

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین آالت 

 )کشاورزی

-مکانیزاسیون

(کمباین

وزارت جهاد کشاورزی20002000حمید میرزاییبانک کشاورزیکرتگل-خانمیرزا - لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

520

توسعه پرورش 

ماهی قزل 

سرای نگین 

فالرد

5لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان فالرد روستای 

سندگان
وزارت جهاد کشاورزی40004000حمیدرضا خسروی دشت پاگردیبانک کشاورزی

521

تولید و تعمیر 

مبل و درب 

پنجره چوبی

4لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو 

میالس سفلی خیابان اصلی 

خیابان شهید عیسی امیری

وزارت صنعت، معدن و تجارت1840680حمیدرضا محمدی میالسیپست بانک

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی522
کیار روستای موسی اباد 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10050حمیده حسینی سرتشنیزیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حمیده خلیلیانبانک کشاورزیناغان روستای گل سفید1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی523
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وزارت صنعت، معدن و تجارت150150حمیده کریمی منجرموییبانک توسعه تعاونبرافتاب میالس1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی524

525

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100حمیده مهدی زاده سرچاهیپست بانکاردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی526
روستای - شهرستان لردگان

ناغان
140140حمیده موسوی پرستصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی527
سامان روستای چمزین 

6پالک
100100حمیده یزدانی چمزینیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی528
-دهنو-شهرستان کوهرنگ 

شهرک امام حسین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حمیرا امانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حمیرا رستمیبانک توسعه تعاونروستای جوانمردی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی529

530
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان 

روستای برنجگان

100100حمیرا فتحی مقدم برنجگانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

531
دوخت لباس 

محلی وبختیاری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

چیگو
200200حمیرا محمدی چیگوییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

532
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100حوا حسین زادهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی533

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

کوی شهید  –کوهرنگ 

روبروی مسجد امام -بهشتی

منزل بهرام - (ع)حسن

محمدحسینی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حواء محمدحسینی حاجیورصندوق کارآفرینی امید

534
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران490490حورماه مصیری کهیانیبانک کشاورزیمنطقه عشایری چاچندار2لردگانچهارمحال و بختیاری

535
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

فیل آباد ساحل شرقی 

منزل بهرام شیروانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حوری شیروانی فیل آبادیصندوق کارآفرینی امید

536
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنوعلیا-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی1120800حوری غیبی پوربانک کشاورزی
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537
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی730730حیاتقلی کریمزادهبانک کشاورزیمصطفی اباد2شهرکردچهارمحال و بختیاری

538
مکانیزاسیون 

بخش کشاورزی
2اردلچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان اردل 

روستای آبسرده

وزارت جهاد کشاورزی730730حیدر کرمی کلمتیپست بانک

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی539

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

-دشت زرین –کوهرنگ 

روستای علی آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خاتون خدادادی گلهصندوق کارآفرینی امید

4لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی540
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت960780خاتون مبارک زادهپست بانک

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی541
روستای - شهرستان لردگان

شهرک فجر
140140خاتون موسوی بیدلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

542
کارگاه قالی 

بافی
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خاتونجان بهارلوییبانک کشاورزی

543
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای هوره 

خیابان نماز کوچه صفا 

جنب نانوایی

140140خاطره موالیی آرپناهیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

544
پرورش گاو 

شیری
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

روستای مصطفی آباد خ 

امام حسین بن بست خیام
وزارت جهاد کشاورزی18001800خالد امینی مصطفی آبادیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خانم جان موسائی گلهبانک توسعه تعاونکوهرنگ1کوهرنگچهارمحال و بختیاریبه بافی545

546
تولیدی)خیاطی

( پوشاک
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای نظرآباد- کوهرنگ

وزارت صنعت، معدن و تجارت200120خاور غیبی پورپست بانک

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی547
شیخ شبان خیابان شهید 

4بهشتی ک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خاور محمدی شیخ شبانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت15201200خدابخش جلیلی رجاءپست بانکروستای کل کچی3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی548

549
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی400400خداداد بالی پوربانک کشاورزیچلگرد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

550
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی720720خداداد غیبی پوربانک کشاورزیمهدی اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

551
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری - لردگان

کوه ارمند
سازمان امور عشایر ایران700700خداکرم جلیلی مهدبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت74705970خداکرم عباسی دهکردیپست بانکروستای بهرام آباد5شهرکردچهارمحال و بختیاریمصنوعات چوبی552

553
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

بندون
سازمان امور عشایر ایران490490خدامراد سارم نیابانک کشاورزی
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554

پرورش گاو 

شیری صنعتی 

پرورش دام )

(سبک وسنگین

5فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

چوبین

وزارت جهاد کشاورزی39003900خدامراد مالکی فارسانیبانک کشاورزی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری555

استان چهارمحال وبختیاری 

دشت -شهرستان کوهرنگ-

زرین روستای علی آباد

وزارت جهاد کشاورزی720720خدر خدادادی گلهبانک کشاورزی

556

-صنایع دستی

دوخت لباس 

محلی بختیاری

100100خدیجه احمدی چلویصندوق کارآفرینی امیداردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

557
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100خدیجه احمدی سرموریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

558
لباسهای محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردیگان روستای دهنو 

میالس
200200خدیجه امیری ابراهیم محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت420360خدیجه بابامیر پورپست بانکلردگان روستای شهرک فجر2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی559

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی560
دشت -شهرستان کوهرنگ 

روستای علی آباد-زرین 
100100خدیجه باقریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

561

تولید مانتو 

شلوار ولباس 

زنانه سفارشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت11201120خدیجه بویر حسنیپست بانکمیالس اصلی5لردگانچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی562
هرچگان کوی ش ترکی ک 

ش اهلل قلی کیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه بیگی هرچگانیصندوق کارآفرینی امید

563
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100خدیجه جهانفریبانک کشاورزیاردل روستای کریم اباد1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی564

سامان روستای شوراب 

صغیر شهرک ابوذر جنب 

مسجد بقیه اهلل

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه رحمتی اشکفتکیبانک کشاورزی

وزارت ورزش و جوانان1400800خدیجه رحیمیصندوق کارآفرینی امیدلردگان ارمند روستای جغد2لردگانچهارمحال و بختیاریباشگاه رفتینگ565

566

خیاطی مانتو 

تولید )دوز

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

شهرستان فارسان روستای 

فیل آباد خیابان اصلی 

روبروی بانک صادرات

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150خدیجه شیروانی فیل آبادیصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی567
ارجنک جنب مسجد 

سیدالشهدا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه غالمی ارجنکیصندوق کارآفرینی امید
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1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی568
شیخ شبان خیابان ایت اهلل 

16احمدی ک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه قنبری شیخ شبانیبانک کشاورزی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریپوشاک569

استان چهارمحال وبحتیاری 

شهرستان کوهرنگ روستای 

دورک علیا

وزارت صنعت، معدن و تجارت500400خدیجه کاظمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700خدیجه کریمیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای منجرمویی3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی570

571
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری 

خانمیرزا روستای - لردگان 

بردبر

100100خدیجه محمدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

572

پرورا بندی بره 

اصالح )صنعتی

(نژاد

وزارت جهاد کشاورزی36003600خسرو اسدی مطلقبانک کشاورزیروستای مورز5کوهرنگچهارمحال و بختیاری

573

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

وزارت جهاد کشاورزی23562356خسرو فدایی ده چشمهبانک کشاورزی81ده چشمه خ اصلی پالک3فارسانچهارمحال و بختیاری

574
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

جمالو
وزارت جهاد کشاورزی750750خسرو هارونیبانک کشاورزی

575
پرورابندی بره 

صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی30703070خلیل علی بازیصندوق کارآفرینی امیدروستای کالمویی4لردگانچهارمحال و بختیاری

576
خرید تراکتور و 

ادوات
2کیارچهارمحال و بختیاری

-کیار-چهارمحال وبختیاری

دهنو
وزارت جهاد کشاورزی12101210خلیل مصطفی زاده دورکبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی577

شهرستان شهرکرد، 

روستای بهرام آباد ایستگاه 

اول کوچه مهدکودک پالک 

900

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خورشید صادقی دهکردیبانک کشاورزی

578
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750600داداهلل خالدیصندوق کارآفرینی امیدروستای آتشگاه-لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

579

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

3کوهرنگچهارمحال و بختیاری
منطقه /بازفت باال /کوهرنگ

عشایری مازه
سازمان امور عشایر ایران10001000داریوش صادقی حسنوندبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

580

پرورش 

گوسفند داشتی 

دامداری )

(روستایی

وزارت جهاد کشاورزی960960داریوش صادقی ده صحراییبانک کشاورزیخانمیرزا سفیالن2لردگانچهارمحال و بختیاری

581

پرورش 

زنبورعسل 

پرورش و )

فراوری طیور و 

(زنبورعسل

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان صحرای 

روستای راستاب

وزارت جهاد کشاورزی690690دانش اویسی راستابیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی25002500دانش طهماسبی بیرگانیبانک کشاورزیروستای بیرگان گل اباد3کوهرنگچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند582

583
پرورش گاو 

شیری
3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

چهارمحال بختیاری 

شهرستان کوهرنگ روستای 

غالم آباد

وزارت جهاد کشاورزی14001120داود امیری پبدنیبانک کشاورزی

584
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی750750داود جهانگیریبانک کشاورزی

585
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720داود شیر مردیبانک کشاورزیدزک علیا صمصامی2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

586

پرورش گاو 

 19شیری 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی23502350داود قارابرکبانک کشاورزیروستای کنارک علیا3بروجنچهارمحال و بختیاری

587
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه -رودشت-لردگان

عشایری فاج
سازمان امور عشایر ایران800520داور خالدی برهنهپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت950700دختر بس اسحقی میالسیبانک توسعه تعاونروستای انجو10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی588

589

خرید ماشین 

-االت کشاورزی

کمباین

وزارت جهاد کشاورزی55005500درویشعلی نوروزی زادهبانک کشاورزیاردل دیناران شهرک قراب5اردلچهارمحال و بختیاری

1اردلچهارمحال و بختیاریقالی بافی590

اردل روستای عالی کو 

خیابان شاه البرز منزل 

شخصی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100دل افروز کریمیبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی591
روستای - شهرستان لردگان

کهیان
140140دل بس محمدی کهیانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100دالرام خلیل طهماسبیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ششبهره1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی592
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593
احداث مزرعه 

گیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی600500دالور اسکندری جهمانیبانک کشاورزیروستای جهمان3کیارچهارمحال و بختیاری

594

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس در 75

مناطق عشایری

2بروجنچهارمحال و بختیاری

شهرستان بروجن بخش 

بلداجی منطقه عشایری 

چغاخور

سازمان امور عشایر ایران12001200دالور حسنی کوچکیبانک کشاورزی

595
دفترخدمات 

(ict)بانکی
2بروجنچهارمحال و بختیاری

بخش بلداجی روستای 

گلوگرد
500400دلبر حاتمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی596

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای نصیر آباد

100100دلبر خواجه نصیریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی597
منزل - روستای دشتی 

مسکونی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10080دلبر مظاهری چم چنگیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100دلنواز فرامرزی بابادیصندوق کارآفرینی امیدروستای نظر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی598

599
پرورش ماهی 

قزل آال سردآبی
وزارت جهاد کشاورزی35502100دیدارقلی غریبی ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی4اردلچهارمحال و بختیاری

600
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری - لردگان

چیگو
سازمان امور عشایر ایران10081008ذوالفقار محمدیبانک کشاورزی

601
کاشت گیاهان 

(موسیر)دارویی
وزارت جهاد کشاورزی600600راضیه برجیانبانک کشاورزیروستای کهیان-لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری

602
خیاطی لباس 

های محلی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگانروستای 

دهنو میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500راضیه بویر حسنیصندوق کارآفرینی امید

603
دفاتر 

ictروستایی
500400راضیه پیرزاد سیبکیپست بانکروستای سیبک- بروجن 2بروجنچهارمحال و بختیاری

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

604
لباسهای محلی 

اقوام
200200راضیه جهانیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای جوانمردی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

605
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

قراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راضیه چراغی شیمنیصندوق کارآفرینی امید

3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی606
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500راضیه حسنی ساطحیبانک توسعه تعاون

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی607

روستای سوادجان - سامان 

- کوچه مسجد جامع - 

منزل شخصی

100100راضیه خسروی سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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608
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

فالرد روستای ابو -لردگان

اسحاق
100100راضیه سعیدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

609

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای - فالرد - لردگان 

ابواسحاق
500500راضیه سعیدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی610
شهرستان لردگان روستای 

ریگ
100100راضیه شریفی ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریچرم دوز611

سامان روستای سوادجان 

خیابان امیر کبیر کوچه 

شهید بهمن خسروی

140140راضیه صدری سوادجانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راضیه طهماسبی کهیانیصندوق کارآفرینی امیدکهیان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی612

613
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راضیه غریب شی کاهیدانصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی614

سامان روستای ایل بیگی 

خیابان ایثارگران کوی امام 

رضا

100100راضیه فرجی چم زینیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی615
روستای - شهرستان لردگان

کلگچین
140140راضیه موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

616

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

300250رامش صالحی رادپست بانکروستای چلوان- سامان 2سامانچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

617

محصوالت 

بتنی غیر مسلح 

(قطعات بتنی)

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان شهر 

فارسان حد فاصل چلیچه و 

یک –روستای راستاب 

کیلومتری راستاب

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000رامین مرتضایی چلچهصندوق کارآفرینی امید

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی618
سامان روستای سوادجان 

کوچه مسجد جامع
100100راهله خسروی سوادجانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی619
شوراب صغیر –سامان 

کوچه آخر
100100راهله مرادی چم خلیفهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

620
کارگاه قالی 

بافی
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

الرک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ربابه طالبی بنیبانک کشاورزی

621
پرورش گاو 

شیری
2فارسانچهارمحال و بختیاری

کران خیابان کشاورز غربی 

726 پالک 47کوچه 
وزارت جهاد کشاورزی14501450ربیع اهلل رفیعی کرانیبانک کشاورزی

622
کارگاه تولیدی 

تیرچه و بلوک
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

- شهرستان کوهرنگ 

شهرک - روستای میهه 

میهه

وزارت صنعت، معدن و تجارت700600رجبعلی زمانی احمد محمودیصندوق کارآفرینی امید
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2شهرکردچهارمحال و بختیاریدامداری623

شهرکرد روستای خوی خ 

مسجد جامع روبروی 

مخابرات

وزارت جهاد کشاورزی17501440رحمان رحیمیبانک توسعه تعاون

624
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای - کوهرنگ

میانرودان

وزارت جهاد کشاورزی720600رحمان مهری بابادیبانک کشاورزی

625

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

6کران خیابان اصلی کوچه 

وزارت جهاد کشاورزی980980رحمت اهلل سمیعی کرانیبانک کشاورزی

626
دامداری 

روستایی
بانک کشاورزیروستای حاجی آباد2کیارچهارمحال و بختیاری

رحیم شهباز گهرویی شهباز 

گهرویی
وزارت جهاد کشاورزی976976

627

خدمات مشاوره 

ای و فنی 

مهندسی 

کشاورزی

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی500400رحیم گنجیصندوق کارآفرینی امیداردل خیابان شهید بهشتی2اردلچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رسمیه تمیمی نیاصندوق کارآفرینی امیدروستای فیل آباد2فارسانچهارمحال و بختیاریقالی دستباف628

629
کشت زعفران و 

گیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی30003000رسول سامانیان بابرصادبانک کشاورزیچاه شخصی- کرسنک - بن 3بنچهارمحال و بختیاری

630
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750رسول مهری بابادیصندوق کارآفرینی امیدمیان رودان2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

631

-خرید تراکتور

خاک -نوتیلج

ورز و کشت 

مستقیم

وزارت جهاد کشاورزی30003000رشید هاشمی دزکیبانک توسعه تعاونروستای دزک4کیارچهارمحال و بختیاری

632
صنایع چوب 

وام دی اف
4لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت1590600رضا امیری دهنوییپست بانک

633
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی19201920رضا امینی مصطفی آبادیبانک کشاورزیمصطفی آباد خیابان حافظ2شهرکردچهارمحال و بختیاری

634

سرمایه در 

گردش شرکت 

کیک و کلوچه 

گندمان

وزارت صنعت، معدن و تجارت36003600رضا آخوندیبانک توسعه تعاونگندمان قطب صنعتی15بروجنچهارمحال و بختیاری
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2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری635

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

چلگرد- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی600480رضا آذرآئین دستنائیبانک کشاورزی

636
خرید تراکتور و 

ادوات
2کیارچهارمحال و بختیاری

قلعه ممکا خ اصلی روبروی 

مخابرات
وزارت جهاد کشاورزی806806رضا رییسی نافچیبانک کشاورزی

637
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی900900رضا سلمانی جمالوییبانک کشاورزی

638
خرید تراکتور و 

ادوات
وزارت جهاد کشاورزی29002900رضا صادقیبانک کشاورزیروستای گشنیزجان2کیارچهارمحال و بختیاری

639

پرورش 

گوسفند داشتی 

صنعتی

3کوهرنگچهارمحال و بختیاری
شهرستان کوهرنگ بیرگان 

روستای بید امین
وزارت جهاد کشاورزی900900رضا طالبی پور بیرگانیبانک کشاورزی

3بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی640
بروجن ، گندمان، روستای 

دوراهان، منطقه شمس آباد
وزارت جهاد کشاورزی25002500رضا فتاح پوربانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت1700800رضا فتاحیصندوق کارآفرینی امیدباغ انار میالس3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی641

642
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا کریمیبانک کشاورزیبارده جنب حسینیه2بنچهارمحال و بختیاری

643
پرورش دام 

سبک
2کیارچهارمحال و بختیاری

روستای قلعه ممکا خیابان 

اصلی منزل امیر حسین 

محمدی

وزارت جهاد کشاورزی18001800رضا محمدیبانک کشاورزی

4فارسانچهارمحال و بختیاریدامپروری644
دهچشمه خیابان اصلی 

10کوچه 
وزارت جهاد کشاورزی33002057رضا محمودی ده چشمهپست بانک

645
گلخانه سبزی 

و صیفی جات
وزارت جهاد کشاورزی70007000رضا مرادی سیبکیبانک کشاورزی.......................بروجن9بروجنچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری646

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنو - کوهرنگ

علیا

وزارت جهاد کشاورزی720720رضا نجفی جاجی وربانک کشاورزی

647
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720رضا نظر پوربانک کشاورزیدزک سرچشمه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

648
اقامتگاه 

بومگردی
2بروجنچهارمحال و بختیاری

چهار محال و بختیاری 

،شهرستان بروجن ،بخش 

گندمان ،دهستان گندمان 

،روستای حسین آباد ،کوچه 

4رزمندگان ،پالک 

490400رضا یزدانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

649
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران970970رضوان بنی بوگریبانک کشاورزیمنطقه عشایری بوگر2لردگانچهارمحال و بختیاری
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650
لباس های 

محلی اقوام
150150رضوان خلیل طهماسبیبانک توسعه تعاونلردگان روستای کرف علیا1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

651
صنایع دستی 

گلیم بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

بهشت آباد
100100رضوان ظفری ده کهنهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

652

تولید مانتو 

شلوار و لباس 

زنانه سفارشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت800490رضوانه ریسی شیخ ویسیبانک توسعه تعاونلردگان روستای ششبهره3لردگانچهارمحال و بختیاری

653
پرورش 

گوسفند صنعتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان فالرد اسالم اباد 

نارمه
وزارت جهاد کشاورزی14201420رضی قمبرب ده کهنهبانک کشاورزی

654

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100رعنا احمدی ده کهنهصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110رعنا پیرانیپست بانکبرافتاب شهیدان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی655

656
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان ولیعصر کوچه 

 منزل شخصی نریمان 80

اسماعیلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رعنا سلیمانی کرانیصندوق کارآفرینی امید

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی657

-چهارمحال و بختیاری

ارمند -شهرستان لردگان

علیاء

150150رقیه بابامیربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450رقیه حسنی ساطحیبانک توسعه تعاونروستای علی اباد3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی658

659

سری دوز 

لباس زنانه 

(تولید پوشاک)

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال شهرستان 

فارسان خیابان دستغیب 

کوچه پرستو

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000750رقیه حیدریپست بانک

660
خیاطی البسه 

محلی
170170رقیه خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امیدروستای آبزیر سردشت1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

661
تولید -خیاطی

پوشاک
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

- شهرستان کوهرنگ

منزل - کوی امام- چلگرد

مجید فرامرزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رقیه فرامرزی بابادیصندوق کارآفرینی امید

6لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی662
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000رقیه قنبری میالسیبانک کشاورزی

100100رقیه کریمی منجرموییصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای مونجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی663
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی664
جنب -کاه کش - سامان

شرکت تعاونی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه کیانی هرچگانیبانک کشاورزی
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100100رقیه نصیری گلهصندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی665
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110رقیه نوروزی مصیرپست بانکمنجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی666

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رقیه یوسفیصندوق کارآفرینی امیدشهرک امام حسین دهنو1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی667

668

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین االت 

کشاورزی

2لردگانچهارمحال و بختیاری
- فالرد - لردگان 

روستایگرداب علیا
وزارت جهاد کشاورزی824824رمضان دشتیبانک کشاورزی

669
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000رمضانعلی اسدی دزکیپست بانککیار بخش مرکزی دزک2کیارچهارمحال و بختیاری

670

 100پرورش 

راس گوسفند 

داشتی

وزارت جهاد کشاورزی15001500روح اهلل کردیزدیصندوق کارآفرینی امیدروستای کردشامی2بروجنچهارمحال و بختیاری

671

پرواربندی بره 

 600صنعتی 

راسی

6لردگانچهارمحال و بختیاری

فالرد - چ بختیاری لردگان 

روستای شهرک امام - 

خمینی اراضی باغ باشتی 

منزل شخصی

وزارت جهاد کشاورزی65006500روح اهلل نیک بختبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی370370روح اله کرمی دمابیپست بانکناغان روستای دماب1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی672

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی673

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر جنب 

61مسجد جامع پالک 

100100روح انگیز بزرگ پور سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500روح انگیز بهمنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای کریم اباد2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک674

12لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی675
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000رودابه حسین پور آقاییبانک کشاورزی

676
تولید فرش 

دستباف
1شهرکردچهارمحال و بختیاری

پیربلوط ک ش عباس 

خلجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رویا خلجی پیربلوطیبانک توسعه تعاون

677
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

خانمیرزا روستای -لردگان

حسن هندو
100100رویا رییسی حسن هندوییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

678

تولید فرش 

-دستباف

مشاغل خانگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت6060رویا فدائی فرد جونقانیبانک توسعه تعاوناردل روستای قلعه رشید1اردلچهارمحال و بختیاری

679
تابلو فرش 

دستباف
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

چهارمحال بختیاری، 

شهرستان کوهرنگ، بخش 

بازفت، باغچنار

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080رویا محبی نورالدین وندبانک توسعه تعاون

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی680
روستای علی اباد دشت 

زرین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ریحانه مهری بابادیصندوق کارآفرینی امید
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681

تولید 

تیرچه،بلوک و 

قطعات بتونی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری
-شهرستان کوهرنگ

روستای شهرک امام حسین
وزارت صنعت، معدن و تجارت650450زال یوسفی حاجیورصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت650450زبیده حسنی ساطحیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر4لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی682

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200زبیده قوامی نسببانک کشاورزیلردگان روستای کوشه10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی683

4کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی684

بازفت روستای گزستان 

خیابان شهید محمود 

بهزادی منزل شخصی 

کنجه علی بهزادی

540400زری بهزادیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک685
شهرستان لردگان شهرک 

فجر
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480زرین تاج خالدی برهنهپست بانک

686
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی625550زلیخا شفیعی سرتیشنیزیبانک کشاورزیایرانچه2شهرکردچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زلیخا طهماسبی کهیانیبانک توسعه تعاونکهیان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی687

وزارت صنعت، معدن و تجارت780480زلیخا فتاحی میالسیصندوق کارآفرینی امیدباغ انار میالس3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی688

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زلیخابیگم شکراللهیبانک کشاورزییانچشمه خیابان پنجم غربی1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی689

3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی690
لردگان روستای شهرک 

فجر افتاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600زمان خالدی برهنهبانک توسعه تعاون

691
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100زهرا احمدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

692
تولید فرش 

دستبافت
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا اسدی آقبالغیبانک کشاورزیروستای آقبالغ1شهرکردچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی693
خیابان - روستای کاکلک 

سیدالشهدا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا اسدی کاکلکیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت504220زهرا اکبریانپست بانکاردل2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک694

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا امیدی ارجنکیبانک توسعه تعاون17ارجنک خ شهدا پالک 1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی695

10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی696
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت32003200زهرا امیری ابراهیم محمدیبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی697
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا امیری ابراهیم محمدیبانک توسعه تعاون

140140زهرا بختیارجانکیصندوق کارآفرینی امیدلردگان شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی698
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی699

سامان روستای سوادجان 

خیابان امیر کبیر کوچه 

پاسارگاد منزل نیازعلی 

عسگری

100100زهرا بزرگ پور سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

700

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری
سامان روستای هوره 

خیابان اوزون داغ
140140زهرا بهاءلو هورهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا بهرامیصندوق کارآفرینی امیدفخر اباد صمصامی1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی701

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی702

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر کوچه 

فردوسی

100100زهرا بیگم خسروی سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا بیگی هرچگانیبانک کشاورزیهرچگان کوچه آفتاب1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی703

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی704
روستای هرچگان کوی 

شهید ترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا بیگی هرچگانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110زهرا پور موسویپست بانکروستای بیدله1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی705

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی706

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای نصیر آباد

100100زهرا تیموریبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا جلیل طهماسبیبانک توسعه تعاونروستای علی اباد1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی707

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا جلیلیان چالبطانیصندوق کارآفرینی امیدمنجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی708

709
خیاطی 

(تولیدپوشاک)
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-دهنو-شهرستان کوهرنگ 

شهرک امام حسین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا جمال پوربیرگانیبانک توسعه تعاون

710
لباس محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای جوانمردی -لردگان

منزل محمد علی صفری-
200200زهرا جهانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

711
لباس محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای خلیل اباد 

منزل شخصی محمود 

جهانی

200130زهرا جهانی جوانمردیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

712
خیاطی و 

گلدوزی
3لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700زهرا حسنی ساطحیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت11201120زهرا حسنی ساطحیپست بانکمنجرمویی10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی713

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی714
روستای - شهرستان لردگان

دارجونه
100100زهرا حیدری جانکیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی715
سامان روستای گرم دره 

خیابان گلزار شهدا
100100زهرا حیدری مقدمبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی716

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

-دشت زرین –کوهرنگ 

روستای علی آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا خدادادیصندوق کارآفرینی امید

717

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100زهرا خسروی چلویصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی718

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر کوچه 

 جنب مسجد 3فرهنگ 

جامع

100100زهرا خسروی سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110زهرا خلیل طهماسبیپست بانکروستای کردتکل1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی719

2فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی720
- خ فردوسی- کران

25کوچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زهرا خلیلی ناغانیبانک توسعه تعاون

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی721
هرچگان خ ش حسین علی 

355ترکی پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت9090زهرا دادخواهبانک توسعه تعاون

722
گل بوته شاد 

بافت چیچک
5لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان بخش فالرد قلعه 

سوخته
وزارت صنعت، معدن و تجارت650650زهرا دالوری زادبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110زهرا رحیمی ریگیپست بانکجوب نسا1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی723

724
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا رضایی شهرکیبانک کشاورزیروستای بهرام آباد1شهرکردچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800زهرا رفیعی سندگانیپست بانکلردگان روستای ریگ3لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک725

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی726

سامان روستای چلوان 

خیابان وحدت کوچه گل 

نرگس مدرسه شهید ناصر 

ریاحی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا ریاحی چلوانیبانک کشاورزی

727
صنایع دستی 

شیر دنگ بافی
6060زهرا رئیسی شیخ محمودیبانک توسعه تعاوناردل روستای شیخ محمود1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی728
سامان روستای شوراب 

صغیر کوچه منصور رحیمی
100100زهرا زمانی شورابیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

729

بافندگی 

منسوجات 

سنتی

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

کوانک خیابان اصلی جنب 

پست بانک قدیم

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500زهرا زمانی گلهپست بانک
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730
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

فالرد روستای ابو -لردگان

اسحاق
100100زهرا سعیدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

731

 ICTدفاتر 

روستایی و 

خدمات پست 

بانک

900200زهرا سهرابیپست بانکناغان روستای چهراز2کیارچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

732
پرورش زنبور 

عسل
2کیارچهارمحال و بختیاری

شهرستان کیار روستای 

حاجی اباد خیابان اصلی
وزارت جهاد کشاورزی600400زهرا شاهی جونقانیپست بانک

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی733
روستای شمس آباد ک 

114فرهنگ پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا شاهینی شمس آبادیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا شریف پور التونیبانک کشاورزیالرک خیابان اصلی1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی734

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی735
- شهرستان لردگان 

روستای کل گچی
100100زهرا شریفیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی736
شهرستان کیار روستای 

تشنیز خیابان شهید عباسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا شریفی تشنیزیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی737

سامان روستای گرم دره 

خیابان دوم روبروی مسجد 

صاحب الزمان

100100زهرا شریفی گرم درهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریلباس محلی738

-چهار محال بختیاری 

خیابان -گرم دره -سامان 

دانش

13090زهرا شریفی گرم درهپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

739
تولیدات چرمی 

دست دوز
140140زهرا شمسی ارمندیصندوق کارآفرینی امیدلردگان ارمندسفلی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

740
لباسهای محلی 

اقوام
200200زهرا شمولیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای جوانمردی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی741
روستای امیرآباد جنب 

مسجد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا شهباز گهروییبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی742

سامان روستای شوراب 

صغیر خیابان اصلی کوچه 

12بهداشت پالک 

100100زهرا شهریاریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا شهریاری کاهکشیبانک کشاورزیکاه کش- سامان1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی743

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی744
کیار روستای گشنیزجان 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا شهریاری گشنیگانیبانک کشاورزی

2کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی745

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان کیار 

روستای جعفرآباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا صدیقی هفشجانیبانک کشاورزی
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746
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - لردگان- چ و ب 

برآفتاب شهیدان
150150زهرا صفاییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریتولیدی پوشاک747

شهرکرد سامان روستای 

شوراب صغیر کوچه شهید 

احمد نوربخش

وزارت صنعت، معدن و تجارت192192زهرا صفایی فربانک توسعه تعاون

748
قالی بافی،گبه 

بافی
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای قاسم - کوهرنگ

آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا طاهری فردصندوق کارآفرینی امید

749
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750زهرا طاهری میرقائدصندوق کارآفرینی امیدچلگرد خ مالک اشتر2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

750

 ICTدفاتر 

روستایی و 

خدمات پست 

بانک

2کیارچهارمحال و بختیاری
بخش - شهرستان کیار 

روستای جغدان- ناغان 
1001950زهرا عباسیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عباسی جوب نسابانک توسعه تعاونلردگان روستای جوب نساء1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی751

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی752

اسد اباد روبه روی مسجد 

امام سجاد منزل غالم رضا 

قاید امینی

وزارت صنعت، معدن و تجارت140100زهرا عبداللهیبانک توسعه تعاون

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی753
-روستای چم چنگ -سامان

خیابان والیت-شهرک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عرب چم چنگیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی754
روستای دشتی بسیج کوچه 

رجایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عرب دشتیبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی755
ارجنک خ ولی عصر کوچه 

7ابوالفضل پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عسگریبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی756
سامان روستای سوادجان 

منزل خیرالنساء فتاحی
100100زهرا عسگری سوادجانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زهرا علی جانی علیجانوندبانک توسعه تعاونبازفت روستای باغچنار1کوهرنگچهارمحال و بختیاریفرش دستباف757

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زهرا علیجانی علی جانوندبانک توسعه تعاونکوهرنگ روستای باغچنار1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی758

وزارت صنعت، معدن و تجارت800450زهرا غیبی پورپست بانککوهرنگ ملک آباد2کوهرنگچهارمحال و بختیارینازکدوز759

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی760

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر کوچه 

 منزل عباس 4فرهنگ 

63بزرگ پور پالک 

100100زهرا فتاحی سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت10080زهرا فتاحی سوادجانیپست بانکسوادجان1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی761
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762
لباس های 

محلی اقوام
100100زهرا فرخیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستایی برجویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

763

سری دوزی 

لباس زنانه 

(تولید پوشاک)

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب خیابان اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت940780زهرا فروزنده جونقانیبانک توسعه تعاون

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی764
-شوراب صغیر -سامان 

خیابان منبع آب قدیمی
100100زهرا قشقاییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

765
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

گنج
200200زهرا قشقایی کرمانی زادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

766
گارگاه قالی 

باقی
5فارسانچهارمحال و بختیاری

باباحیدر روستای سپیدانه 

منزل شخصی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400350زهرا کرامیپست بانک

1بنچهارمحال و بختیاریقالیبافی767
روستای بترده کوچه نانوایی 

468پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا کریمزاده بارده ایبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا کریمیبانک توسعه تعاونروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی768

769

صنایع تبدیلی 

وتکمیلی 

محصوالت 

 )کشاورزی 

خشک و بسته 

بندی میوه، 

سبزی، قارچ، 

قالت، و مواد 

(غذایی

2شهرکردچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان شهرکرد بخش 

فرخشهر روستای 

دستگردامامزاده

وزارت جهاد کشاورزی950950زهرا کوهی دستگردیبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی770
روستای هرچگان خ اصلی 

ک ش حمزه علی کیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا کیانی هرچگانیبانک توسعه تعاون

140140زهرا محمودی جانکیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ده صحرا1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی771
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

772

تولید 

مانتووشلوار و 

لباس زنانه 

سفارشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت600400زهرا محمودی جانکیصندوق کارآفرینی امیدروستای چنارمحمودی3لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا محمودیان چالبطانبانک توسعه تعاوندرکه1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی773

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوغابافی774
-شهرستان کوهرنگ

روستای خویه
100100زهرا مددی موگوئیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بروجنچهارمحال و بختیاریچوقا بافی775

استان چهار محال و 

بختیاری ،شهرستان بروجن 

،روستای سیبک ،منزل 

شخصی غالم حیدری

150150زهرا مرادی سیبکیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

776

رودوزیهای 

سرمه  )الحاقی

(دوزی

1فارسانچهارمحال و بختیاری
- میدان قلعه-کران- فارسان

2پالک - ابتدای خ آزادگان
100100زهرا مردانی کرانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا مظاهری چم چنگیبانک کشاورزیسامان چم چنگ1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی777

778
قالبافی 

روستایی
1شهرکردچهارمحال و بختیاری

روستای وانان جنب ایستگاه 

مینی بوس منزل شخصی 

ذبیح اهلل مظفری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا مظفری وانانیصندوق کارآفرینی امید

779
خیاطی 

(تولیدپوشاک)
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

کوهرنگ، دشت زرین 

،روستای فریدون آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت500300زهرا موسائی گلهصندوق کارآفرینی امید

780
تولید 

مصنوعات چوبی
3لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت22501000زهرا نادری لردجانیصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی781

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای نصیر آباد

100100زهرا نصیریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

782
پرواربندی بره 

لری بختیاری
2لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا روستای حسن 

هندو

وزارت جهاد کشاورزی30503050زهرا نوروزیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی783
سامان روستای چمزین 

جنب مسجد جامع
100100زهرا یزدانی چمزینیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی784
الرک خ الزهرا پیروزی ک 

3 پ 1
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرابیگم اذری بنیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهره احمدی چلوییصندوق کارآفرینی امیداردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاریطرح قالیبافی785

786
قلمکار چاپ 

مهری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

دهنو میالس
140140زهره امیری مفردصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهره بنی مسنیبانک توسعه تعاونمسن1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی787

788
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

ریگک
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060زهره بهرامیانبانک توسعه تعاون

100100زهره جلیل شش بهرهصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای دارجونه1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی789
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

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

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110زهره جلیلی شش بهرهپست بانکزوستای دره شور1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی790

791

-صنایع دستی

دوخت لباس 

محلی بختیاری

100100زهره خسرویان سرچاهیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی792
خیابان امام - هوره–سامان 

کوی بستان
100100زهره درخشان هورهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

793
دستبا)تابلوفرش

(ف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

کران خیابان ولیعصر کوچه 

80

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهره سلیمانی کرانیصندوق کارآفرینی امید

794
-صنایع دستی 

سرمه دوزی
100100زهره ظفریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

795
-صنایع دستی

سرمه دوزی
100100زهره ظفری ده کهنهصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی796
ارجنک خ ولی عصر کوچه 

7ابوالفضل پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهره عسگری ارجنکیصندوق کارآفرینی امید

797

خیاطی مانتو 

تولید )دوز 

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

جهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران جنب درمانگاه

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهره قاسمی کرانیصندوق کارآفرینی امید

100100زهره قربانیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای دارجونه1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی798
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

799
تولیدی)خیاطی

( پوشاک
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای نصیرآباد- کوهرنگ

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره نصیریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا احمدی چلوییصندوق کارآفرینی امیداردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاریطرح قالیبافی800

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی801
-دهنو-شهرستان کوهرنگ

شهرک امام حسین
100100زیبا امانی بابادیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقابافی802
دشت -شهرستان کوهرنگ

روستای صالح آباد-زرین 
100100زیبا پورنصیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت950950زیبا حیدری ده چشمهبانک کشاورزی6ده چشمه خ اصلی کوچه 5فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی803

804
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان 

روستای برنجگان

100100زیبا خدادادیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

805
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا خسرویبانک کشاورزیاردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا رییسی شیخ ویسیبانک توسعه تعاونلردگان روستای ششبهره1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی806

807
قالب بافی 

باالیاف طبیعی
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستانم کوهرنگ

روستای امیرآباد
100100زیبا سلجوقی زادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریتولیدی پوشاک808

روستای میان .کوهرنگ 

منزل صولت مهری .رودان

بابادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبا غیبی حاجیورصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا کرمی اشگفتکیبانک کشاورزیچم خرم1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی809

810
دوخت لباس 

محلی
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر کوچه سعدی
140140زیبا کریمی سوادجانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

811
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100زیبا مرادی سرکونیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

812
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720زیبا مهری بابادیبانک کشاورزیروستای میان رودان2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

813
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی960960زینب احمدی میرقایدبانک کشاورزیعلی اباد دشت زرین3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2لردگانچهارمحال و بختیاریتابلوفرش814
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت780780زینب امیریپست بانک

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی815
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب امیری دهنوییصندوق کارآفرینی امید

816

تابلو 

فرش )فرش

(دستباف

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

فیل آباد خیابان گلزار شهدا 

96کوچه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب اندازصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب بهرامیانبانک کشاورزیاردل روستای ریگک1اردلچهارمحال و بختیاریطرح قالیبافی817

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی818
هرچگان خیابان شهید 

باهنر بلوار رهبر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب بیگی هرچگانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زینب پور نصیریبانک کشاورزیروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی819

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب ترکی هرچگانیصندوق کارآفرینی امیدهرچگان محله باال1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی820

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زینب ثابت لردجانیبانک توسعه تعاونروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی821

822
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

روستای کرف–لردگان 
150150زینب جلیل طهماسبیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

823
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

جوانمردی
200200زینب جهانی جوانمردیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

140140زینب حبیبی بردبریصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای بردبر1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی824
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی825

شهرکرد روستای خوی 

خیابان امام حسین جنب 

دهیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب حبیبی خوییپست بانک

826

دوخت البسه 

محلی بختیاری 

و لری

170170زینب خالدیصندوق کارآفرینی امیدروستای آبزیر سردشت1لردگانچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب خالدی برهنهصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی827

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زینب خالدی سردشتیبانک توسعه تعاونمنجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی828

829
خیاطی و 

گلدوزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600زینب خدادادیبانک توسعه تعاونروستای برافتاب میالس2لردگانچهارمحال و بختیاری

830
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

دهنو میبالس
100100زینب خلیل مقدمصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی831
خیابان امام منزل -هوره

مسکونی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب درخشانبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدوخت لباس832
روستای شهرک -کوهرنگ

امام حسین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب راشدی بیرگانیصندوق کارآفرینی امید

833

پرورش 

گوشفند داشتی 

راسی95

3کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری کیار 

شرقی روستای دزک 

خیابان شهید مطهری

وزارت جهاد کشاورزی590590زینب رحمانی قلعه سلیمیبانک توسعه تعاون

834

شرکت تعاونی 

نسیم مهر 

تالش کاران 

چهارمحال 

خانم زینب )

رحیمی 

 (پردنجانی

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان بخش 

جونقان روستا راستاب 

خیابان چشمه کهریز پالک 

 طبقه همکف0

وزارت صنعت، معدن و تجارت800550زینب رحیمی پردنجانیپست بانک

140140زینب رحیمی دودراییصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای رحیم آباد1لردگانچهارمحال و بختیاریقلمکار835
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت1200600زینب رحیمی ریگیبانک توسعه تعاونلردگان روستای شهرک فجر10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی836



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

2کیارچهارمحال و بختیاریبوم گردی837

روستای -شهرستان کیار

دورک شاپوری کوچه علم 

منزل شخصی

500500زینب سادات محمدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

838
کارگاه قالی 

بافی
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب سورانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160زینب شهبازی تنگ کلورهبانک کشاورزیتنگکلوره1لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی839

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب شیروانیصندوق کارآفرینی امیدفیل آباد خیابان اصلی1فارسانچهارمحال و بختیاریتولید تابلو فرش840

841

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

فیل آباد جاده اصلی کوچه 

3 پالک 1

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زینب شیروانی فیل آبادیصندوق کارآفرینی امید

842

-صنایع دستی

دوخت لباس 

محلی بختیاری

100100زینب صالحی اردلیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای حسین اباد1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

140100زینب صالحی شاهقریهصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای مرادان1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی843
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

844
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100زینب ظفریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

845
-صنایع دستی

گلیم بافی
6060زینب ظفری ده کهنهبانک توسعه تعاوناردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی846

شهر بن روستای الرک خ 

اصلی محله باال جنب مغازه 

شریف پور منزل مهدی 

شریف پور

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب عباسی سورشجانیبانک کشاورزی

847

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین آالت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی11701170زینب فتاحی میالسیبانک کشاورزیتل ماران- لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی848

- چهارمحال و بختیاری

میهه - شهرستان کوهرنگ

روستای حمزه آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زینب محمدی احمدمحمودیصندوق کارآفرینی امید

849
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب محمدی دشتکیبانک کشاورزیاردل روستای افسراباد1اردلچهارمحال و بختیاری

850
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

چاهگاه میالس
100100زینب محمدی میالسیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

851
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720600زینب مهری بابادیبانک کشاورزیپرورش زنبور عسل2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110زینب موسویپست بانکلردگان روستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی852



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

100100زینب نصیری بابادیصندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی853
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

854
خیاطی 

(تولیدپوشاک)
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-چهارمحال و بختیاری

-میهه- شهرستان کوهرنگ

خیابان اصلی-شهرک میهه

وزارت صنعت، معدن و تجارت450320زیور اکبری ثابتصندوق کارآفرینی امید

855

-صنایع دستی

دوخت لباس 

محلی بختیاری

100100زیور انصاریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت590480زیور حسنیپست بانکباغ انار میالس3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی856

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی857

- چهارمحال و بختیاری

- شهرستان کوهرنگ

روستای محمدآباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیور سلیمانی خواهصندوق کارآفرینی امید

858

تولید 

غیرمتمرکز 

فرش دستباف

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900زیور طهماسبی کهیانیبانک کشاورزیلردگان، روستای منجرمویی3لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیور کریمیبانک کشاورزیکیار روستای قلعه ممکا1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی859

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زیور کیهانیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای لیرابی2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک860

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیور موسوی بیدلیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی861

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150ژاله خلیلی مقدمبانک توسعه تعاونعلی اباد1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی862

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ساحل کریمی پور جونقانیبانک کشاورزیارجنک جنب بانک صادرات1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی863

864
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
200200سارا اکبری منجرموییصندوق کارآفرینی امیدروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی865

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر کوچه گلزار 

2پالک

100100سارا بزرگ پور سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

866
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100سارا جهانفریبانک کشاورزیاردل روستای کریم اباد1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سارا خسروی مقدمبانک کشاورزیروستای سرتنگ دینارعالی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی867

868

کاشت گیاهان 

 )دارویی

(|زعفران

2لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای باغ انار - لردگان

میالس
وزارت جهاد کشاورزی400400سارا سعید نیابانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800سارا نصیری سلح چینیبانک توسعه تعاونروستای سلج چین خانمیرزا10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی869



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

2سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی870

سامان روستای دشتی 

خیابان شهید مهدی قلی 

95کوچه والیت پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سارابگم گنجعلی دشتیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت1700800ساسان آبرودصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ششبهره3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی871

872
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران975975ساعد خالدی برهنهبانک کشاورزیمنطقه عشایری طالیه2لردگانچهارمحال و بختیاری

873

ساخت درب 

وپنجره 

وکابینت چوبی

2لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت1100800ساالر امیریبانک توسعه تعاون

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی874
دستگرد امام زاده خیابان 

ابشار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سبزگل قاسمیبانک کشاورزی

875
پروار بندی بره 

صنعتی
7لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان بخش خانمیرزا 

روستای سلح چین
وزارت جهاد کشاورزی45904590سپهدار میرزایی فربانک توسعه تعاون

876

انبار داری 

ونگهداری مواد 

غذایی در 

سردخانه ی 

ثابت باالی صفر

وزارت جهاد کشاورزی123808520ستار اکبری چاهگاهیپست بانکلردگان آلونی روستای سینی9لردگانچهارمحال و بختیاری

877
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی700500ستار جعفری ظلم آبادیبانک کشاورزیروستای گوشه _ناغان 2کیارچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ستاره ترکی هرچگانیبانک توسعه تعاون4هرچگان ک باصفا پ 1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی878

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ستاره خدادادی گلهبانک توسعه تعاوندشت زرین1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی879

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500ستاره خراسانیصندوق کارآفرینی امیدروستای کوی شهید بهشتی2کوهرنگچهارمحال و بختیاریتولیدی پوشاک880

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری881

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای نیاکان- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی750750سجاد احمدی بابادیصندوق کارآفرینی امید

882

تجهیز دفتر 

روستایی پست 

بانک

2فارسانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری 

- شهرستان فارسان 

خیابان - روستای کران

28کوچه - فردوسی

808800سجاد تیموری کرانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

883

خرید ماشین 

-االت کشاورزی

دستگاه بوجاری

وزارت جهاد کشاورزی430430سجاد حیدریبانک کشاورزیاردل دیناران شهرک قراب1اردلچهارمحال و بختیاری
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884
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی960960سجاد خسروی بابادیبانک کشاورزیرضی اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

885

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2لردگانچهارمحال و بختیاری

- شهرستان لردگان 

- دهستان پشتکوه فالرد 

روستای دره نامداری

570520سجاد صالحی قلعه سوختهپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

886
پرورش گاو 

شیری
2فارسانچهارمحال و بختیاری

کوچه مدرس - راستاب 

شهید کیانی
وزارت جهاد کشاورزی10601060سجاد طاهری راستابیبانک کشاورزی

887
کشت گیاهان 

دارویی
2اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

آلیکوه
وزارت جهاد کشاورزی750750سجاد عالی پوربانک کشاورزی

888
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی500500سجاد غضنفریبانک توسعه تعاونروستای قلعه ممکا2کیارچهارمحال و بختیاری

889
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

تومانک
وزارت جهاد کشاورزی500500سجاد کیانی هرچگانیبانک کشاورزی

890

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
شهرک چوبین منزل 

شخصی
وزارت جهاد کشاورزی13001300سجاد محمد یوسفی وردنجانیبانک کشاورزی

891

خرید تراکتور و 

ادوات مدرن 

سازی ماشین 

االت کشاورزی 

(مکانیزاسیون)

1لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای - خانمیرزا- لردگان

ده صحرا
وزارت جهاد کشاورزی10501050سجاد محمودیبانک کشاورزی

892
چوقا بافی 

(صنایع دستی)
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان باباحیدر 

روستا هیرگان منزل شخصی

100100سحر امیدی قلعه محمدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

893
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
170170سحر خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امیدروستای ابریز1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110سحر محمودی نیاپست بانکبرافتاب درکه1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی894

895
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

- شهرک میهه- کوهرنگ

روستای حمزه آباد
وزارت جهاد کشاورزی600600سروش محمدیبانک توسعه تعاون

896
پرورش گاو 

شیری
2لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - لردگان - چ و ب 

کرف
وزارت جهاد کشاورزی1160800سعادت جلیل مصیرپست بانک

897
پرورش زنبور 

عسل
1لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا برجویی
وزارت جهاد کشاورزی660660سعادت فرهمندیبانک کشاورزی

898
پرورش گاو 

شیری
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

بخش الران روستای 

مصطفی آباد خیابان انقالب
وزارت جهاد کشاورزی960960سعادت کریم زاده مصطفی آبادیبانک کشاورزی
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899
تولید فرش 

دستباف
6فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

راستاب ، خیابان اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت27002700سعود احمدیبانک توسعه تعاون

4اردلچهارمحال و بختیاریشیالت ماهی900
شهرستان اردل روستای 

قلعه درویش
وزارت جهاد کشاورزی31203120سعید امیدی اردلیبانک کشاورزی

901

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس30

2بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن منطقه 

عشایری بید قطار
سازمان امور عشایر ایران553553سعید باقری عملهبانک کشاورزی

902

مجتمع 

خدماتی و 

رفاهی و 

تیرپارک 

کوهرنگ

35کوهرنگچهارمحال و بختیاری
- بخش مرکزی - کوهرنگ 

روستای رضی آباد سرخکوه
3548035480سعید خسروی بابادیبانک کشاورزی

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

903

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

راستاب منزل شخصی

وزارت جهاد کشاورزی13001300سعید رضاییبانک کشاورزی

904

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی900900سعید سلیمانی کرانیبانک کشاورزی12کوچه-کران خ فردوسی 2فارسانچهارمحال و بختیاری

905
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720سعید صادقی حسنوندبانک کشاورزیروستای چم قلعه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

906

بسته بندی دم 

نوش های 

گیاهی و میوه 

ای بسته بندی 

عسل، بسته 

بندی خشکبار، 

حبوبات، برنج و 

غالت، ادویه و 

چاشنی های 

غذا، قند و شکر 

و تولید ترشی 

جات و 

شوریجات

10کوهرنگچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کوهرنگ روستای 

علی آباد شهرک صنعتی 

دشت زرین

وزارت صنعت، معدن و تجارت80008000سعید کرمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی28802880سعید محمدی مصیریبانک کشاورزیروستای سرقلعه3لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی907
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908
کاشت گیاهان 

(زعفران)دارویی
وزارت جهاد کشاورزی16801680سعید محمدی میالسیبانک کشاورزیدهنو میالس- لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

909

بسته بندی 

انواع سبزیجات 

و صیفی جات

2شهرکردچهارمحال و بختیاری

روستای وانان - بخش الران 

- خیابان امام خمینی - 

28پالک  - 5نبش کوچه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت16501650سعیده صالحی وانانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت700380سفیده امیری ابراهیم محمدیبانک توسعه تعاونلردگان روستای دهنومیالس2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی910

3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی911
روستای ششبهره - لردگان

علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480سفیده رییسی شیخ ویسیپست بانک

1شهرکردچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت912
بخش الران روستای آقبالغ 

خیابان امام حسین
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سکینه اسدی آقبالغیبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی913
کیار روستای امیراباد 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه اسالمیبانک کشاورزی

5فارسانچهارمحال و بختیاریقالی بافی914

روستای ده چشمه خیابان 

امام حسین جنب مدرسه 

فاطمه الزهرا

وزارت صنعت، معدن و تجارت480400سکینه امامی ده چشمهبانک توسعه تعاون

915
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

-روستای دهنو-کوهرنگ

(ع)شهرک امام حسین 

وزارت جهاد کشاورزی860700سکینه بدریصندوق کارآفرینی امید

916

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

فیل آباد خیابان 

والیعصرجنب مسجد صاحب 

الزمان

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سکینه بهرامیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه بوژنهصندوق کارآفرینی امیدباغ انار میالس1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی917

918
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

دهنو گودرز
200200سکینه جلیل مطهرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت320320سکینه خالدی سردشتیپست بانکابچنار ارمند2لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی919

920
قالیبافی 

روستایی
1سامانچهارمحال و بختیاری

خیابان -سوادجان - سامان

امیر کبیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه خسروی سوادجانیپست بانک
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921
تولید -خیاطی

پوشاک
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

-شهر چلگرد-کوهرنگ

کوچه مالک -خیابان انقالب

جنب دبستان استکی -اشتر

چلگرد

وزارت صنعت، معدن و تجارت580580سکینه سلیمانی بابادیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه سلیمی بنیپست بانکالرک خیابان شهدا1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی922

923
دوخت لباس 

محلی
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای گرم دره 

خیابان شهید تیمور مردانی
150150سکینه شریفی گرم درهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

924
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100سکینه صفر نژادصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

925
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه غریبی ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی1اردلچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی926
هرچگان خ امام خمینی ک 

ش بهمن ترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه کیانیبانک کشاورزی

927
لباس محلی 

اقوام
150150سکینه محمودی قلعه افغانیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوانمردی-لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی928
خیابان شهید - وانان 

کوچه شهید رازی- بهشتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سکینه مظفری وانانیبانک کشاورزی

929

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستا ده 

چشمه خیابان رسالت رو به 

رو مدرسه هفت تیر

وزارت جهاد کشاورزی750750سکینه نگهبان ده چشمهبانک کشاورزی

930
دفاتر 

ictروستایی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای برافتاب 

میالس
480400سکینه ویسیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سلب ناز جلیل پیرانصندوق کارآفرینی امیدناغان سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی931

2کوهرنگچهارمحال و بختیارینانوایی932
کوهرنگ روستای علی آباد 

دشت زرین
وزارت صنعت، معدن و تجارت730730سلبی علیخانی گلهپست بانک

2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی933
لردگان بخش فالرد 

روستای سندگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت640640سلطنت قنبری رادپست بانک
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934

پرورش دام 

سبک و 

سنگین 

پرواربندی بره )

(صنعتی

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستای راستاب دامداری 

عباسی

وزارت جهاد کشاورزی20502050سلیمان عباسی سورشجانیبانک کشاورزی

935
لباسهای محلی 

اقوام
150100سلیمه ابراهیم محمدیصندوق کارآفرینی امیدلردکان روستای چالبطان1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت936

بخش الران روستای وانان 

خیابان امام حسین کوچه 

سادات

وزارت صنعت، معدن و تجارت9090سلیمه باقری وانانیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سلیمه محمودیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی937

938
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی660660سمانه رحیمی زمان ابادیبانک کشاورزیلردگان فالرد شیرمرد1لردگانچهارمحال و بختیاری

939

پرواربندی بره 

 راسی 300

صنعتی

2لردگانچهارمحال و بختیاری

چهار ومحال بختیاری 

لردگان بخش فالرد 

روستای یونکی

وزارت جهاد کشاورزی28002800سمیه احمدیان یونکیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی940
سامان روستای هوره 

خیابان امام کوی نظامی
100100سمیرا بهاءلو هورهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی941
سامان روستای چم خرم 

4خیابان دهخدا پالک
100100سمیرا بهرامی سامانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

942

خدمات و 

نمایندگی 

پست بانک و 

راه اندازی دفتر 

ای سی تی

500400سمیرا شمسی ارمندیپست بانکلردگان روستای ارمند2لردگانچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

943

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری
سامان روستای گرم دره بن 

2بست نسیم پالک
130130سمیرا طهماسبی گندمکاریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

944
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیرا ظفریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی945
روستای - شهرستان لردگان

باغ انار
140140سمیرا فتاحیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی946
هرچگان خ باصفا منزل تقی 

بیگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیرا کیانیبانک توسعه تعاون

947
دفترخدمات 

بانکی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

-چهارمحال وبختیاری

بردبر-خانمیرزا-لردگان
480400سمیرا محمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی948

استان چهار محال بختیاری 

شهرستان لردگان منطقه 

خانمیرزا جوانمردی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیرا مهرابی سلمیبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی949

شهرستان کیار روستای 

سلم خیابان شهید چمران 

2پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیرا میریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت480480سمیرا نوروزیپست بانکروستای بوگر2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی950

951
-صنایع دستی 

سرمه دوزی
100100سمیه احمدیپست بانکاردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

952
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100سمیه احمدی سرموریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

953

تابلو 

فرش )فرش

(دستباف

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

کران خیابان فردوسی 

64کوچه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه اسماعیلی کرانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سمیه اسمعیلی درکهبانک توسعه تعاونبرافتاب درکه1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی954

955
خدمات فنی 

ICT -IT
2سامانچهارمحال و بختیاری

شهرکرد سامان شوراب 

صغیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400سمیه ایزدی شورابیبانک توسعه تعاون

956

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

فیل آباد جاده اصلی 

روبروی بار بری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سمیه آبید فیل آبادیصندوق کارآفرینی امید

957
تجهیز دفاتر 

روستایی
2فارسانچهارمحال و بختیاری

ده چشمه خیابان اصلی 

جنب حسینیه امیر المومنین
وزارت صنعت، معدن و تجارت400200سمیه بزرگ نیاپست بانک

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی958

سامان روستای سوادجان 

کوچه گلستان منزل احمد 

صدری

100100سمیه بهاءلو هورهبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

959
-صنایع دستی 

سرمه دوزی
100100سمیه بهرامیانصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

960
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- شهرستان لردگان

روستایی جوانمردی
200200سمیه جهانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

961
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه خلیلی بهرام ابادیبانک کشاورزیشهرکرد روستای بهرام آباد1شهرکردچهارمحال و بختیاری

962
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستا 

دوپالن

100100سمیه زنگنهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بنچهارمحال و بختیاریگلیم بافی963
یانچشمه خیابان شهدا بن 

بست اول
100100سمیه سورانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی964

سامان روستای گرم دره 

جنب مدرسه حاج علی 

سمسارزاده

200150سمیه شریفی گرم درهپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی965
سامان سوادجان منزل 

نصراهلل کریمی
100100سمیه طاهری سودجانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سمیه ظفری ده کهنهبانک کشاورزیاردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاریگلیم بافی966
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

967
دفاتر 

ictروستایی
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

روستای پیربلوط روبروی 

پارک
700400سمیه قاسمی پیربلوطیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شهرکردچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک968

شهرکرد روستای سورک 

خیابان شهدا کوچه دانش 

روبه روی ورزشگاه

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه قنبریان حاجی ابادیصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی969
 115شهرکرد خیابان یاس 

20پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه کیانی هرچگانیبانک توسعه تعاون

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی970
هرچگان محله باال خ ش 

ترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10090سمیه کیانی هرچگانیبانک توسعه تعاون

971
قالیبافی 

روستایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت190190سمیه گنجی ارجنکیبانک کشاورزیروستای ارجنک- شهرکرد1شهرکردچهارمحال و بختیاری

140140سمیه موسویصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریرودوزی الحاقی972
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی973
سامان روستای گرم دره 

خیابان گلزار شهدا
100100سمیه مولوی وردنجانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

974
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000سمیه نیکبختبانک کشاورزیاردل روستای الیکوه2اردلچهارمحال و بختیاری

975
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100سمیه همتی سنگ بیلیبانک کشاورزیاردل روستای سنگ بیل1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

976

پرورش دام 

سبک و 

سنگین 

پرواربندی بره )

(صنعتی

4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

چلیچه راستاب خیابان 

گلزار منزل شخصی سهراب 

رضایی

وزارت جهاد کشاورزی35802560سهراب رضاییبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری977

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

دهنو- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی384384سهراب نجفیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال باقری شلمزاریبانک کشاورزیکیار روستای امیراباد1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی978

979

پروار بندی 

 200صنعتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی30003000سهیال پناهی بروجنیبانک کشاورزیبروجن کنرک سفال3بروجنچهارمحال و بختیاری
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140140سهیال خالدی ماموریصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ده باغ1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی980
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی981
روستای الرک جنب مدرسه 

قدیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال درعلی بنیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت650650سهیال غالمی تل مارانیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای تل ماران2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی982

1کیارچهارمحال و بختیاریخیاطی زنانه983
کیار روستای زوردگان 

خیابان مسعود بختیاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سهیال کریمیصندوق کارآفرینی امید

984
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

میهه - شهرستان کوهرنگ

روستای حمزه آباد

وزارت جهاد کشاورزی720720سهیال محمدی احمدمحمودیبانک کشاورزی

985

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستا راستاب خیابان اصلی 

جنب نمایشگاه اتومبیل

وزارت صنعت، معدن و تجارت560560سهیال مرادیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت440440سهیال موسویبانک توسعه تعاونلردگان روستای منجرمویی3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی986

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی987
چهارمحال وبختیاری 

لردگان فالرد روستای کندر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال نوروزی مصیرصندوق کارآفرینی امید

988
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100سودابه احمدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

989
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100سودابه اسالمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بنچهارمحال و بختیاریگلیم بافی990
یانچشمه خیابان اول شرقی 

جنب مدرسه وحدت
100100سودابه سورانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

991
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

دوازده امام
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودابه ظفریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودابه قایدی حیدریبانک کشاورزیپهناروبرو مدرسه ابتدای1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی992

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی993

کیار روستای قلعه تک 

خیابان شهید کبیری کوچه 

مولوی منزل شخصی 

مرادعلی کرمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودابه قربانی قلعه تکیبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی994
کیارروستای قلعه تک 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودابه محمدی جونقانیبانک کشاورزی
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1کیارچهارمحال و بختیاری*قالی بافی995
قلعه ممکاکوچه -گهرو

شهید نادری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودابه محمودی گهروییبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی996

شهرکرد روستای خوی 

خیابان نبی اکرم بن بست 

بوعلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت9090سوسن احمدیپست بانک

2فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی997
روستای عیسی آباد محله 

پایین
وزارت صنعت، معدن و تجارت520400سوسن رییسی عیسی آبادیبانک توسعه تعاون

998

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی840840سوسن غفاری گوشهپست بانکخ اصلی- چقاهست2فارسانچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی999

شهرستان کیار روستای 

تشنیز خیابان معلم پالک 

193

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سوسن کریمی دستناییبانک کشاورزی

1000
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان 

روستای برنجگان

100100سوسن مختاریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سوسن مرادی گوزلکیصندوق کارآفرینی امیدچالبطان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1001

1002
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100سوسن نوروزی فرصندوق کارآفرینی امیداردل روستای قلعه رشید1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1003

الرک بلوار صاحب الزمان 

 138ک بنیاد ابتداک پالک 

منزل مسلم دهقانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سوسن هاشمی بنیبانک کشاورزی

1004

ادوات و 

میکانیزاسیون 

کشاورزی 

تراکتور و ادوات

وزارت جهاد کشاورزی823823سیاوش ابراهیمی دستگردیبانک توسعه تعاوندستگرد امامزاده1شهرکردچهارمحال و بختیاری

1005
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

ارمندعلیا
سازمان امور عشایر ایران945945سیاوش جمالی ارمندیبانک کشاورزی

1006
احداث گلخانه 

سبزی و سیفی
8بروجنچهارمحال و بختیاری

بلداجی بلوار شهید بهشتی 

کوچه حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی70007000سیاوش صفیان بلداجیبانک کشاورزی

1007

کشت 

 0.5زعفران

 2هکتار موسیر 

هکتار

2بنچهارمحال و بختیاری
مزرعه .قریه.شیخ شبان.بن

قره قلج
وزارت جهاد کشاورزی85050سید اسداله محمدی شیخ شبانیپست بانک
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1008
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
2بروجنچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان بروجن بخش 

گندمان روستای امام قیس

بانک کشاورزی
سید اسمعیل بنی هاشمی امام 

قیسی
وزارت جهاد کشاورزی11701170

1009
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی660660سید بشیر شیرمردیبانک کشاورزیروستای شیرمرد- لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی818818سید بهادر علوی ده حاجی غالمبانک کشاورزیروستای گاو توت2کیارچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور1010

1011

طرح خرید 

ادوات نوین 

ماشین آالت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی19901990سید حجت اهلل نوربخش شورابیپست بانکشوراب صغیر2سامانچهارمحال و بختیاری

1012
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720سید حسین موسوی نژادبانک کشاورزیروستای سوه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1013

پرورابندی بره 

 300صنعتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی38401200سید خیراهلل حسینیصندوق کارآفرینی امیدآبچنار ارمند-لردگان5لردگانچهارمحال و بختیاری

1014
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی680540سید داود حسینی خراجیپست بانکروستای خراجی2کیارچهارمحال و بختیاری

2لردگانچهارمحال و بختیاریictدفتر 1015
-لردگان شهرک فجر 

روبروی دانشگاه آزاد
688688سید رحیم موسوی بیدلهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1016
پرورش ماهی 

سردآبی
2کیارچهارمحال و بختیاری

شهرستان کیار، بخش 

ناغان، روستای جوزستان
وزارت جهاد کشاورزی22502250سید صالح صالحیپست بانک

1017

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2بنچهارمحال و بختیاری
روستای - شهرستان بن 

شیخ شبان
وزارت جهاد کشاورزی600600سید عباس کاظمی شیخ شبانیبانک کشاورزی

1018

درودگری 

مبلمان و )

مصنوعات 

(چوبی

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

فیل آباد خیابان اصلی روبه 

رو بانک سپه

صندوق کارآفرینی امید
سید عبداله میراحمدیان 

باباحیدری
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002000

1019

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2کیارچهارمحال و بختیاری

بخش - شهرستان کیار 

روستای دورک - ناغان 

اناری

900325سید فرج اهلل رحیمی دوم دورکیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1020
اقامتگاه 

بومگردی
1بروجنچهارمحال و بختیاری

شهرستان بروجن شهر 

گندمان روستای سرپیر
490400سید قاسم عدنانی ساداتیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1021

پرورش 

زنبورعسل 

پرورش و )

فراوری طیور و 

(زنبورعسل

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان جاده 

روستای ده چشمه و 

روستای گوشه

وزارت جهاد کشاورزی690690سید مجتبی مرتضوی نژادبانک کشاورزی
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1022
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی39603960سید مهدی حسینی چاگاهیبانک کشاورزیروستای چاه گاه سادات3لردگانچهارمحال و بختیاری

1023
کارگاه خاتم 

کاری
1بنچهارمحال و بختیاری

خیابان - شیخ شبان 

جانبازان
300300سید مهدی هاشمی شیخ شبانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1024
 19پرورش 

راس گاو شیری
3بروجنچهارمحال و بختیاری

-بروجن بخش گندمان

دهستان دوراهان روستای 

سر پیر

وزارت جهاد کشاورزی24502450سید موسی عدنانیبانک کشاورزی

1025
تراکتور دنگ 

399فنگ 
وزارت جهاد کشاورزی663663سیدابوالفتح رحیمی دورکیبانک کشاورزیدورک شاپوری2کیارچهارمحال و بختیاری

1026
پرورش گاو 

شیری
4کیارچهارمحال و بختیاری

سرتشنیز خ ولیعصر کوی 

شهید حسینی بوستان پنجم
وزارت جهاد کشاورزی40004000سیداصغر حسینی سرتشنیزیپست بانک

1027

شرکت تعاونی 

تولید پوشاک 

غزل مرتضوی 

سری دوز 

لباس مردانه 

(تولید پوشاک)

4فارسانچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

- شهرستان فارسان - 

دهستان - بخش مرکزی 

-روستا کران- میزدج علیا 

خیابان -روستای کران

طبقه -0پالک -اصلی

-همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سیدایوب مرتضوی فارسانیبانک توسعه تعاون

1بنچهارمحال و بختیاریخاتم کاری1028
 پ 5شیخشبان خ شهدا ک 

 منزل شخصی1012
200200سیدحجت اهلل کاظمی شیخ شبانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1029
پرورش 

زنبورعسل
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان فالرد روستای 

شیرمرد
وزارت جهاد کشاورزی660660سیدحسن شیرمردیبانک کشاورزی

1030
پرورش 

زنبورعسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستان کوهرنگ

روستای بیراهگان
وزارت جهاد کشاورزی750750سیدحشمت اله دادورصندوق کارآفرینی امید

1بنچهارمحال و بختیاریخاتم کاری1031
شیخ شبان خ جانبازان 

دست چپ درب دوم
150150سیدرسول کاظمی شیخ شبانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بنچهارمحال و بختیاریخاتم کاری1032
شیخ شبان خ ایت اهلل 

احمدی
160160سیدعلی اکبر احمدی شیخ شبانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بنچهارمحال و بختیاریخاتم کاری1033
شیخ شبان جاده امام زاده 

43باالتر ا زدبیرستان پ
150150سیدعلی کاظمی شیخ شبانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بنچهارمحال و بختیاریخاتم کاری1034
شیخ شبان خ ایت اهلل 

احمدی
100100سیدعیسی کاظمی شیخ شبانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت جهاد کشاورزی290290سیدمحسن عدنانی ساداتیبانک کشاورزیروستای دوراهان1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش زنبور1035

1036
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری - لردگان 

میالس
سازمان امور عشایر ایران945945سیدمحمود موسویبانک کشاورزی

1037

کشت گیاهان 

دارویی 

هکتارموسیر 3

 هکتارزعفران1

وزارت جهاد کشاورزی10001000سیدمهدی شکراهللبانک کشاورزییانچشمه2بنچهارمحال و بختیاری

1038

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

1500550سیدمهدی موالزاده معدنیپست بانکروستای معدن2کیارچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

3کیارچهارمحال و بختیاریپروار بندی بره1039
روستای - شهرستان کیار 

دهنور
وزارت جهاد کشاورزی25001500سیدموسی صالحی دهنویبانک کشاورزی

1040

پرورش 

گوسفتد داشتی 

 راس75

2بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن منطقه 

عشایری نعل اشکنان
سازمان امور عشایر ایران12371237سیدنقی عدنانی ساداتیبانک کشاورزی

1041
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100سیده افسانه حسینیبانک کشاورزیاردل فاز یک1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1042
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

سید محمد
150100سیده افسانه موسوی بوگریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1043
سامان روستای چلوان 

روبروی حسینیه
100100سیده الهام نوربخش شورابیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1044
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سامانچهارمحال و بختیاری

خیابان -روستای دشتی 

اصلی
100100سیده آرزو موسوی دشتیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1045
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان منطقه 

مشایخ روستای دوپالن

100100سیده آمنه جعفری دوپالنیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت610300سیده پروین موسویپست بانکاردل روستای افسر اباد2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1046

1047
لباس های 

محلی اقوام
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای شوراب 

صغیر کوچه بهداشت پالک 

14

160160سیده پروین مولویپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1048
شهرستان لردگان شهرک 

فجر
100100سیده جمیله موسویبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1049
شیخ شبان خیابان شهید 

4بهشتی ک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیده حدیثه محمدی شیخ شبانیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1050

سامان روستای گرم دره 

خیابان خیابان اصلی پالک 

30

100100سیده خدیجه حسینی فردانبهبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1051

لباس های 

محلی اقوام 

(بختیاری)

1سامانچهارمحال و بختیاری

شهرکرد سامان شوراب 

صغیر کوچه شهید احمد 

نوربخش

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیده رویا نوربخش شورابیبانک توسعه تعاون

2سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1052

- چهارمحال و بختیاری 

- روستای چمعالی - سامان 

16پالک - کوچه کوهستان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیده زهرا رضوی چمعالبانک کشاورزی

1053

سری دوزی 

لباس زنانه 

(تولید پوشاک)

6لردگانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری، 

لردگان، روستای 

منجرمویی، کوچه مسجد، 

، طبقه 88، پالک 2خیابان 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت1500600سیده زهرا موسوی سردشتیصندوق کارآفرینی امید

1054
-صنایع دستی

سرمه دوزی
10050سیده زینب عزیزی جوزستانیپست بانکروستای جوزستان1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیده زینب کاظمی شیخ شبانیبانک کشاورزیشیخ شبان خ اصلی1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1055

1056

دوخت البسه 

محلی بختیاری 

و لری

1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای منجرمویی خیابان 

شهدا منزل نورمحمد 

موسوی

200200سیده زینب موسویصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1057

خدمات پست 

بانک و دفتر 

آی سی تی

495400سیده زینب موسویپست بانکلردگان روستای بیدله2لردگانچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1058
سامان روستای گرم دره 

خیابان گلزار شهدا
100100سیده سمیه شریفی گرم درهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1059
خیاطی 

(پوشاک )
2کیارچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری 

معدن-ناغان- کیار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت500350سیده سمیه صادقی فرد معدنیصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقابافی1060
-شهرستان کوهرنگ

روستای سر آقاسید
100100سیده شاهی جان دادورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1061
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100سیده صغری سلطانپورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1062
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100سیده صنم بهزادیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1063
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان 

روستای دهنو علیا

100100سیده طاهره عبداللهی دهنویصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1064
لباس های 

محلی اقوام
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای شوراب 

صغیر شهرک سید محمود 

نوربخش

200200سیده طاهره مولوی وردنجانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1065
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100سیده فاطمه طهماسبیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1066

طرح توجیهی 

دفتر خدماتی و 

پست بانک

2سامانچهارمحال و بختیاری
شهرکرد سامان شوراب 

صغیر
750700سیده فاطمه عرب شورابیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1067
الرک خ اصلی روبرو خانه 

28عالم پالک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیده فاطمه موسوی بنیبانک کشاورزی

1068

دوخت البسه 

محلی بختیاری 

و لری

200200سیده فاطمه موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امیدشهرک شهسوار1لردگانچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1069
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی960960سیده فاطمه موسوی سردشتیبانک کشاورزیلردگان منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی1070
روستای ارجنک کوچه 

7شهید حسین امیدی پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیده فرحناز میرزمانی ارجنکیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1071

سامان روستای گرم دره 

خیابان شهید ابوالفضل 

هاشمی

100100سیده فهیمه شریفی گرم درهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1072

کشت زعفران و 

گیاهان دارویی 

در 

هکتار4مساحت

وزارت جهاد کشاورزی960960سیده کبرا مرتضویبانک توسعه تعاونجعفر اباد2کیارچهارمحال و بختیاری

1073
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100سیده گل افشان طهماسبیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1074

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

3فارسانچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان فیل آباد 

خیابان فردوسی باالتر از 

حسینیه صاحب الزمان

وزارت صنعت، معدن و تجارت590590سیده گوهر میراحمدی باباحیدریبانک توسعه تعاون

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1075
شهرستان لردگان شهرک 

شهسوار
140140سیده مدینه موسوی بیدلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقابافی1076
-شهرستان کوهرنگ

روستای آقاسید
100100سیده مریم دادورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقا بافی1077

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای سر آقا سید

100100سیده مریم دادورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1078
سامان روستای گرم دره 

خیابان گلزار شهدا
100100سیده مریم شریفی گرم درهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700سیده مریم موسوی لردجانیپست بانکبرافتاب میالس2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1079

1080
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دهنو

100100سیده مریم نورزاده دهنویصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1081
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100سیده مریم نورزاده دهنویصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1082
دوخت البسه 

محلی بختیاری
200130سیده معصومه موسوی مقدمصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1083
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
200200سیده مهین موسوی مقدمصندوق کارآفرینی امیدشهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1084
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان 

روستای آبشاران سفلی

100100سیده ناهید عباسی سرکونیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1085
-روستای گرم دره - سامان 

 خیابان شهید مردانی
100100سیده وجیهه هاشمی گرم درهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1086
پرورش گاو 

شیری صنعتی
3کیارچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری 

روستای - ناغان - کیار 

چهارتخته

وزارت جهاد کشاورزی50001400سیروس نامدارپورپست بانک

1087
کاشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی10001000سیف اهلل کریمیپست بانککوهرنگ روستای دره پیره2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1088

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
کران قلعه خ درمانگاه 

کوچه بن بست
وزارت جهاد کشاورزی920920سیف اهلل مردانی کرانیبانک کشاورزی
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1089

تولید و تعمیر 

مبل واثاثیه غیر 

مبلمان )فلزی 

و مصنوعات 

(چوبی

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب خیابان اصلی 

خیابان گلزار شهدا پالک 

 طبقه همکف31

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200سیف اله شریعتیبانک توسعه تعاون

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1090
شهرستان لردگان شهرک 

فجر
100100سیما جلیل پیرانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1091
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

برافتاب شهیدان
100100سیما خلیلی مقدمصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1092
پرورش گاو 

شیری
3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنو - کوهرنگ

علیا

وزارت جهاد کشاورزی960960سیما نجفی بابادیبانک کشاورزی

7لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1093
لردگان روستای برافتاب 

شهیدان
وزارت صنعت، معدن و تجارت960960سیمین جلیل ناغونیپست بانک

1094
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - خانمیرزا- لردگان

مرادان
وزارت جهاد کشاورزی13001300سیمین خدریبانک کشاورزی

1095
تولید پولکی و 

نبات
3سامانچهارمحال و بختیاری

خیابان -چلوان-سامان

نبش کوچه - شهید رستم

1پالک- قزل گیل 

وزارت صنعت، معدن و تجارت940680سیمین عرب چلوانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت500400سیمین گنجی زاده ممسنیپست بانکاردل روستای ممسنی2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1096

1097
کشت زعفران 

هکتار3درسطح 
وزارت جهاد کشاورزی716716شاپور صابری گهروییبانک توسعه تعاونروستای حاجی اباد2کیارچهارمحال و بختیاری

1098
پرورش زنبور 

عسل
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - فالرد - لردگان 

شهریار
وزارت جهاد کشاورزی660660شاپور منصوریبانک کشاورزی

1099

کاشت گیاهان 

 )دارویی

(|زعفران

1لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای -خانمیرزا-لردگان

دهنو بردبر
وزارت جهاد کشاورزی10001000شاه دخت شاهرخی مقدمبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160شاهزاده احمدیبانک کشاورزیلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1100

1101
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای شوراب 

صغیر جنب خیابان اصلی
150150شایسته زمانی شورابیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1102
کشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی16001500شبنم پرویزی بابادیبانک کشاورزیچشمه خوانی2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1103
شهرستان کیار ناغان 

روستای چهراز
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شبنم سهرابی چهرازیبانک کشاورزی
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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1104
روستای علی اباد دشت 

زرین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شرف خدادادیصندوق کارآفرینی امید

1105

خرید ادوات و 

ماشین آالت 

نوین 

مکان)کشاورزی

(یزاسیون

1لردگانچهارمحال و بختیاری
- بخش منج -لردگان

روستای مشکدوزان
وزارت جهاد کشاورزی940940شکراهلل بویریبانک کشاورزی

1106
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720شکراهلل لهرابی گلهبانک کشاورزیصالح اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1107
پرورش ماهیان 

سردآبی
3لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان بخش فالرد 

روستای سندگان
وزارت جهاد کشاورزی32403240شکراله رستمی مال خلیفهپست بانک

1108

پرور)دامپروری

ش گوسفند 

(داشتی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-چهارمحال و بختیاری

-میهه- شهرستان کوهرنگ

روستای اسمی آباد

وزارت جهاد کشاورزی720720شکرخدا محمدیبانک کشاورزی

1109
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
150150شکوفه حسین پوراقاییصندوق کارآفرینی امیدروستاشش بهره1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1110
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100شکوفه رئیسی کاجیبانک کشاورزیاردل روستای کریم اباد1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1111

تولید فرش 

فرش )دستباف 

(دستباف 

5فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

بیدکل خیابان اصلی منزل 

یعقوب کوچکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400شکوفه سلحشوری دشتمالصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی1112
- چهارمحال و بختیاری

دیمه- شهرستان کوهرنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شکوفه غیبی حاجیورپست بانک

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1113
سامان روستای سوادجان 

کوچه مسجد جامع
100100شکوفه فتاحی سوادجانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1114
قالیبافی 

روستایی
1شهرکردچهارمحال و بختیاری

- روستای ارجنک- شهرکرد

5ک-خ عرفان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شکوفه گنجی ارجنکیبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی1115

-چهار محال و بختیاری 

روستای -شهرستان کیار 

حاجی آباد خیابان اصلی 

300پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شمایل بهرامی گهروییبانک کشاورزی

1116
پرورش ماهی 

سرد آبی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - فالرد - لردگان 

چالبطان
وزارت جهاد کشاورزی19001900شمس الدین محمودیبانک کشاورزی

1117
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

روستای مصطفی اباد دشت 

زرین
وزارت جهاد کشاورزی960720شمس اهلل کریمی پوربانک کشاورزی

1118
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران975975شمشیر خلیلی مقدم طهماسبیبانک کشاورزیمنطقه عشایری پلبریده2لردگانچهارمحال و بختیاری
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1119
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی860860شمشیر کورکوربانک کشاورزیاردل روستای گرد پینه2اردلچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300شنبه بابریصندوق کارآفرینی امیدسندگان فالرد3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی1120

1121
پروار بندی بره 

صنعتی
2فارسانچهارمحال و بختیاری

گوجان خیابان خمینی 

باالتر از بانک سپه
وزارت جهاد کشاورزی960960شنبه حیدریبانک کشاورزی

1122
پرورش گاو 

شیری
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

بخش الران روستای 

مصطفی آباد خیابان انقالب 

کوچه خیام

وزارت جهاد کشاورزی10801080شهاب امینیبانک کشاورزی

1123
گلخانه گل رز 

شاخه بریده
31بروجنچهارمحال و بختیاری

بخش گندمان روستای 

معموره
وزارت جهاد کشاورزی4000040000شهاب حاتمیبانک کشاورزی

1124
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی1040720شهاب شریفی ریگیپست بانکلردگان ریگ دهنو گرگ اله1لردگانچهارمحال و بختیاری

1125

اقامتگاه بوم 

گردی پیرغار 

ده چشمه

2فارسانچهارمحال و بختیاری
ده چشمه خیابان تختی 

63کوچه 
10001000شهامت فدایی ده چشمهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1126

اقامتگاه بوم 

گردی و 

گردشگری

15000شهباز کیانی کریبانک کشاورزیاردل روستای ابسرده2اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5سامانچهارمحال و بختیاریجعبه سازی1127

استان چهارمحال و 

-شهرستان سامان-بختیاری 

خ -  روستای چلوان

کوچه پاسارگاد-فردوسی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000شهرام چلوانیصندوق کارآفرینی امید

1128

خرید ماشین 

آالت پرورش 

(شیالت)ماهی

وزارت جهاد کشاورزی40004000شهرام شریفی ریگیبانک کشاورزیلردگان فالرد روستای پروز5لردگانچهارمحال و بختیاری

1129

پرورش گاو 

شیری به تعداد 

 راس10

وزارت جهاد کشاورزی13001300شهرام صفروند سرموریبانک کشاورزیاردل روستای سرمور2اردلچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500شهربانو احمدی میرقائدبانک توسعه تعاونروستای میهه2کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی1130

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شهربانو اسمعیلیبانک کشاورزیلردگان روستای صالحات1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1131

1132
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

آبریز
100100شهربانو خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1133
شهرستان لردگان روستای 

کل گچی
140140شهربانو رحیمی دودراییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی1134
- چهارمحال و بختیاری 

روستای چهراز-ناغان- کیار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهربانو رییسی چهرازیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1135
سامان شوراب صغیر جنب 

مدرسه رحمان استکی
100100شهربانو شریفی کاه کشیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150شهربانو علویبانک توسعه تعاونلردگان روستای ششبهره1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1136

1137
قالیبافی 

روستایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهربانو غالمیبانک کشاورزیروستای ارجنک- شهرکرد1شهرکردچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت1138
بخش الران روستای آقبالغ 

خیابان شقایق
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150شهربانو قربانی آقبالغیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهربانو قلی زادهبانک توسعه تعاونروستای ارجنک کوچه ششم1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1139

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1140
سامان روستای گرم دره 

بلوار زرین
100100شهربانو مردانی گرم درهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1141

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری

-شوراب صغیر -سامان 

جنب -کوچه بن بست 

رستوران سید

200200شهربانو مولوی وردنجانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1142

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

2اردلچهارمحال و بختیاری
مناطق عشایری - اردل

تهدک سرچاه دیناران
سازمان امور عشایر ایران13001300شهریار خسرویان سرچاهیبانک کشاورزی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1143

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای خوربه- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی750450شهریار رحیمی احمدی بلدیصندوق کارآفرینی امید

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1144

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

چلگرد- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی720600شهریار غیبی حاجیوربانک کشاورزی

10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1145
لردگان روستای شهرک 

هجرت
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000شهال حسنی ساطحیپست بانک

1146
-صنایع دستی 

سرمه دوزی
10080شهال خسروی چلویپست بانکاردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1147
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای سوادجان 

خیابان امیر کبیر کوچه 

شهید بهمن خسروی

200200شهال خسروی سوادجانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1148

واحد پروار 

بندی بره 

صنعتی

2لردگانچهارمحال و بختیاری
چ بختیاری لردگان فالرد 

یونکی
وزارت جهاد کشاورزی30503050شهال رضاییبانک کشاورزی
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1149

تولید گبه 

توسط زنان 

سرپرست 

خانوار، خود 

سرپرست و کم 

بضاعت

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600شهال صالحی پور باورصادبانک توسعه تعاونآورگان-چغاخور -بلداجی12بروجنچهارمحال و بختیاری

1150
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

شاه نجف
150150شهال عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی1151
جنب - روستای گوشه

مدرسه پسرانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت550550شهال غفاری گوشهصندوق کارآفرینی امید

1لردگانچهارمحال و بختیاریسرمه دوزی1152
شهرستان لردگان روستای 

سرتنگ دینار عالی
100100شهال قاسم پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1153
روستای چم زینی منزل 

نوراهلل ریاحی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهال قدرت سامانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت9696شهال کریمیان کاکلکیبانک کشاورزیروستای فانی اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1154

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی1155

- روستای ایلبگی - سامان

کوچه - خیابان ایثارگران 

فرهنگ

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهال ملک صالحیبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1156
روستای - شهرستان لردگان

شهرک شهسوار
140140شهال موسوی بیدلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1157
-صنایع دستی

شیر دنگ بافی
100100شهال میرعالئیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای لیرابی1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100شهال نصیریصندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1158
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2فارسانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1159
هیرگان خیابان امامزاده 

سید میر احمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400شهناز ابراهیم پوربانک توسعه تعاون

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1160
سامان روستای هوره 

خیابان امام کوچه سعدی
100100شهناز بهاءلوبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1161
روستای هرجگان کوی ش 

61ترکی ک ش بهشتی پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهناز بیگی هرچگانیبانک کشاورزی

1162
قالیبافی وفرش 

دستباف
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای دهنو میالس 

خیابان فردوسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهناز جوادیان چرمهینهصندوق کارآفرینی امید

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی1163
- روستای ایلبگی - سامان

خیابان ایثارگران
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهناز حیدری کاه کشیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600شهناز غیبی پوربانک توسعه تعاونروستای ملک اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی1164
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1165
نانوایی و بسته 

بندی نان
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای ملک آباد-کوهرنگ

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800شهناز غیبی پورحاجیوربانک توسعه تعاون

1166

پرورش 

ونگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری

فارسان روستای ده چشمه 

خیابان رسالت جنبه مدرسه 

هفت تیر

وزارت جهاد کشاورزی620620شهناز فدایی ده چشمهبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1167
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160شهناز نادری لردجانیبانک کشاورزی

1168

خرید ادوات و 

ماشین آالت 

نوین کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی946946شهنام صادقیبانک کشاورزیدهصحرا-خانمیرزا- لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی1169

روستای جعفر اباد خیابان 

صلی منزل شخصی 

غالمرضا طهماسبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهین باقری شلمزاریبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1170
سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر کوچه گلها
100100شهین بزرگ پور سوادجانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500300شهین حسینیپست بانکاردل شهر کاج2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1171

1172

فرش دستبافت 

فردوس نوید 

فجرشهرک 

لردگان

10لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان روستای شهرک 

هجرت
وزارت صنعت، معدن و تجارت750750شهین خالدی سردشتیبانک کشاورزی

1173

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100شهین خسروی سرچاهیپست بانکاردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1174
شهرستان روستای کالر 

سفلی
100100شهین شریفی ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1175

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی920920شهین غفاری گوشهبانک کشاورزیروستای چغاهست خ اصلی2فارسانچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1176
ارجنک خیابان سیدالشهدا 

2بن بست محرم پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهین قاسمیبانک توسعه تعاون

1177
تولید -خیاطی

پوشاک
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

بخش مرکزی -کوهرنگ

روستای دهنوعلیا

وزارت صنعت، معدن و تجارت510510شهین نجفی بابادیبانک توسعه تعاون
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وزارت صنعت، معدن و تجارت900900شوکت بویریبانک توسعه تعاونلردگان روستای دارجونه10لردگانچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت1178

وزارت صنعت، معدن و تجارت800500شوکت پوردکانیپست بانکروستای کهیان10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1179

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1180
روستای - شهرستان لردگان

شش بهره علیا
100100شوکت خلیل مقدمصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1181
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران980980شوکت محمودیانبانک کشاورزیمنطقه عشایری بیدله2لردگانچهارمحال و بختیاری

1182
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی384384شیرین بهرامی باباحیدریبانک کشاورزیغالم اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1183
خیاطی لباس 

محلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000600شیرین فتاحی میالسیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای باغ انار4لردگانچهارمحال و بختیاری

1184
صنایع دستی 

قالی بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060شیرین محمودیانبانک توسعه تعاونشهرستان اردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاری

1185
پرورش زنبور 

عسل
2لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان سرتنگ 

مسن
وزارت جهاد کشاورزی750750شیرین ناز بنی مسنیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شیما شفیعیصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه افغان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1186

1187
لباسهای محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای شهرک 

مامور
150150شیوا خالدی مقدمصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1188
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی46801770صابر نادری شورابیپست بانکروستای ایلبگی4سامانچهارمحال و بختیاری

1189
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی14001400صادق امینی راستابیبانک کشاورزیباالی جاده- راستاب 2فارسانچهارمحال و بختیاری

1190

ادوات و 

میکانیزاسیون 

کشاورزی 

تراکتور و ادوات

وزارت جهاد کشاورزی900900صادق حیدریبانک توسعه تعاوندستگرد امامزاده2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1191
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی20002000صادق سلیمانی دهنویبانک کشاورزیدهنو-بروجن 3بروجنچهارمحال و بختیاری

1192
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750صالح انصاری بارزیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای بارز2لردگانچهارمحال و بختیاری

1193
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

منجرمویی
سازمان امور عشایر ایران970970صحنعلی خالدی سردشتیبانک کشاورزی

1194
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750600صحنعلی محمدی مصیریصندوق کارآفرینی امیدبارز-مرکزی -لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری
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1195

تولید پوشاک 

مطمعن 

گرمسیر 

چالخزانه

وزارت صنعت، معدن و تجارت650500صدری حسنی ساطحیبانک توسعه تعاونلردگان روستای چالخزانه5لردگانچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1196
شهرستان لردگان روستای 

کالر سفلی
100100صدری شریفی ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1197
سامان روستای چم خرم 

11کوچه دوم پالک
100100صدیقه ایزدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1198
شهرکرد سامان شوراب 

صغیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدیقه جعفرزاده سامانیپست بانک

1199
خیاطی البسه 

محلی
200200صدیقه جهانیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوانمردی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1200
شهرستان لردگان روستای 

بردبر
140140صدیقه حبیبی بردبریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی زنانه1201
لردگان ریگ روستای 

امیری علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300صدیقه حسینی چاهگاهیبانک توسعه تعاون

1202
لباس محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

امام آباد
100100صدیقه خالدیان پاکصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدیقه خلیلی مقدمصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1203

1204
شیرینی پزی و 

قنادی
4لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو گرک 

اله
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900صدیقه شریفی ریگیبانک توسعه تعاون

1205
فرش دستباف 

و دستبافته ها
1بنچهارمحال و بختیاری

یانچشمه پنجم شرقی جنب 

 متری 14نانوایی خیابان 

109پ

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدیقه شریفی گرم درهبانک کشاورزی

1206
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان 

روستای آبشاران علیا

100100صدیقه صفری مطلقصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300صدیقه فتاحی میالسیبانک کشاورزیباغ انارمیالس10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1207

1208
لباس های 

محلی اقوام
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای دشتی 

خیابان بسیج کوچه 

فرهنگیان

200200صدیقه گنجعلی دشتیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1209
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان منطقه 

مشایخ روستای دوپالن

100100صدیقه مرادیانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1210
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720صدیقه مهدوربانک کشاورزیپرورش زنبور عسل2کوهرنگچهارمحال و بختیاری
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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالیبافی1211

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

-روستای دهنو-کوهرنگ

(ع)شهرک امام حسین 

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080صدیقه یوسفی حاجیوربانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغرا احمدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاریطرح قالیبافی1212

5سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1213

سامان روستای هوره 

خیابان امام کوچه بانک 

صادرات

300300صغرا درخشان هورهپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1214

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

فیل آباد اول ورودی روستا 

1سمت چپ پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800صغرا شیروانی فیل آبادیپست بانک

1215

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز 

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

فیل آبادسه راه مخابرات

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صغرا شیروانی فیل آبادیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغرا فرجی ارپناهبانک توسعه تعاونروستای شیخ علیخان1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1216

1کیارچهارمحال و بختیاری*قالی بافی1217
حاجی آباد خیابان -گهرو 

حافظ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغرا کاویانی گهروییبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صغری اسدیبانک توسعه تعاونمنجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1218

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی1219

خیابان - روستای کاکلک 

 - 139پالک - سیدالشهدا 

منزل شخصی میرزا اسداله 

اسدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری اسدی کاکلکیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری اکبری خراجیبانک توسعه تعاونکیار روستای خراجی1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1220

3فارسانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1221
ده چشمه خیابان اصلی 

14کوچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت600500صغری جهانبازیبانک توسعه تعاون

100100صغری خالدیصندوق کارآفرینی امیدلردگان شهرک فجر برافتاب1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1222
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1223

سامان شوراب صغیر کوچه 

شهید جعفرزاده روبروی 

نانوایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری رضایی رادبانک کشاورزی

1224

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز 

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

جهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

فیل آباد قلعه بر آفتاب 

منزل سلیمان شیخ نژاد

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صغری شیخ نژادصندوق کارآفرینی امید
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1225
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

-صمصامی-کوهرنگ

روستای گل سرخ

وزارت جهاد کشاورزی750750صغری صالحیصندوق کارآفرینی امید

1بروجنچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1226
بروجن گندمان روستای 

کردشامی
100100صغری عباسی کردشامیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1227
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720صفر پرویزیبانک کشاورزیچلگرد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1228
کشت گیاهان 

دارویی
7لردگانچهارمحال و بختیاری

ریگ دهنو محمدحسین 

حیدربک
وزارت جهاد کشاورزی39603960صفر طهماسبی کرفیبانک کشاورزی

1229
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی720720صفر مهری بابادیبانک توسعه تعاونروستای میان رودان2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1230
بسته بندیی 

حبوبات و برنج
5بنچهارمحال و بختیاری

روستای یانچشمه دوم 

شرقی
وزارت جهاد کشاورزی28002800صفرعلی بهارلوئیصندوق کارآفرینی امید

1231
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100صفرعلی محمدی گوروئیصندوق کارآفرینی امید1اردل روستای لشتر 1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت1500700صفورا حسنیبانک توسعه تعاونباغ انار میالس2لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1232

1بروجنچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1233
بروجن گندمان روستای 

کردشامی
100100صفیه عباسی کردشامیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صفیه میرزایی ارجنکیبانک توسعه تعاونارجنک کوچه دانش1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1234

1235

تابلو 

فرش )فرش

(دستباف

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستای کران خیابان 

سواران منزل شخصی علی 

شیر شهرانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صنم اسماعیلی کرانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صنم خلیلی مقدمصندوق کارآفرینی امیدبرافتاب شهیدان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1236

1237
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنوعلیا-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی720720صیدال نجفیبانک کشاورزی

1238
قالی بافی 

وکلیم بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت14301430ضیاء الدین گلزارنیاپست بانکلردگان شهرک هجرت10لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت20001000طاهر محمودیصندوق کارآفرینی امیدکوشه4لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی1239

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1240
ارجنک خ ولی عصر شمالی 

2ک سیدالشهدا پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت10080طاهره امیدی ارجنکیپست بانک
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1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1241

سامان روستای شوراب 

صغیر جاده کاهکش جنب 

مدرسه شهید رحمان استکی

100100طاهره باباییان چم علیشاهیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1242
سامان روستای هوره کوچه 

شهید الیاس بهارلو
100100طاهره بهارلویی یاسه چاهیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1243

شهرستان شهرکرد روستای 

هرچگان خیابان شهید 

اسداله کیانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره بیگی هرچگانیصندوق کارآفرینی امید

1244

سری دوز 

لباس زنانه 

(تولید پوشاک)

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستا ده چشمه خیابان 

اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت480480طاهره جهانبازیصندوق کارآفرینی امید

1245
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان 

روستای چهراز

100100طاهره رییسی چهرازیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی1246

سامان روستای شوراب 

صغیر خیابان اصلی سامان 

تیران

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره شیخیبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1247
روستای - شهرستان لردگان

شهرک
140140طاهره موسوی بیدلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1248

خدمات فرش 

در توسعه 

سالمت

1کوهرنگچهارمحال و بختیاری
منزل ..میهه..کوهرنگ

طال اکبری..شخصی
آموزش فنی حرفه ای100100طال اکبریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طال باقر پورصندوق کارآفرینی امیددشت زرین1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1249

1کیارچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1250

- چهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان کیار

کوچه جنب مسجد - تشنیز

منزل سید محمد - الزهرا

حسینی

100100طلعت حسینی تشنیزیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1251

کشت گیاهان 

هکتارز2دارویی

عفران 

 )هکتارموسیر2

میلیون 1000

(ریال

وزارت جهاد کشاورزی990600طلعت دهقانی الطانیصندوق کارآفرینی امیدالرک2بنچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150طلعت کریمیبانک توسعه تعاونشش بهره1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1252

1253
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15601560طلعت گنجی ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای لیرابی2اردلچهارمحال و بختیاری
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1254

مکانیزاسیون 

کشاورزی 

(خرید تراکتور)

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

-صمصامی- کوهرنگ

روستای امیر آباد

وزارت جهاد کشاورزی800800طهماس نظر پوربانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200طوبی احمدیبانک کشاورزیباغ انار میالس10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1255

1256

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین آالت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی11201120طوبی ضیایی چاگاهیبانک کشاورزیبردبر- خانمیرزا- لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

1257
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750طوبی فرهادیصندوق کارآفرینی امیدپرورش زنبور عسل2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1258
لباسهای محلی 

اقوام
150150طوبی محمودیان بارزیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای بارز1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1259
هرچگان خ ش بهرام علی 

کیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه بیگی هرچگانیبانک کشاورزی

140140طیبه درخشان هورهصندوق کارآفرینی امیدروستای هوره1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1260
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1261
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

مشکدوزان
200200طیبه طهماسبی گندم کاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1262

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100طیبه ظفریانصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1263

هرچگان خ امام خمینی 

 3جنب مدرسه پیام ک

11پ

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه مرادی چم خلیفهصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ظریفه احمدی چلوییصندوق کارآفرینی امیداردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاریطرح قالیبافی1264

وزارت صنعت، معدن و تجارت15201520عابدین کریمی منجرموییبانک کشاورزیروستای منجرمویی10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1265

1266

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

3فارسانچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان فیل آباد 

خیابان فردوسی باالتر از 

حسینیه صاحب الزمان

وزارت صنعت، معدن و تجارت590590عاطفه اسالمی پوربانک توسعه تعاون
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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگبه بافی1267

استان چهارمحال وبختیاری 

-شهرستان کوهرنگ-

-شهرک میهه- منطقه میهه

خیابان اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عاطفه اکبری احمدمحمودیصندوق کارآفرینی امید

1268
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

آبریز
100100عالم خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1269
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720عباس احمدی میرقائدبانک کشاورزیاحمد اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1270
کشت گیاهان 

داراویی
وزارت جهاد کشاورزی23000عباس انصاری نژادبانک کشاورزیاردل دیناران قراب2اردلچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی36503650عباس برخورداری ناغانیبانک کشاورزیناغان روستای کرچ3کیارچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی1271

1272
خرید ماشین 

آالت
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

شهرکرد روستای پیربلوط 

محله پایین پشت دبیرستان 

مستوقی

وزارت جهاد کشاورزی677677عباس قاسمی پیر بلوطیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1273
روستای - شهرستان بن 

بارده
وزارت جهاد کشاورزی500500عباس کریمزاده باردییبانک کشاورزی

2بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1274
روستای - شهرستان بن 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی500500عباس محمدیبانک کشاورزی

1275
دفاتر 

ictروستایی
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

بهرام آباد خ ولی عصر بین 

12و10ک 
600600عباس محمدی بهرام آبادیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

5کوهرنگچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی1276
شهرستان کوهرنگ بخش 

بازفت روستای لبد
وزارت جهاد کشاورزی56005600عبدالخالق عبدالهی آرپناهیبانک کشاورزی

1277
پرورش گاو 

شیری صنعتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا سرتنگ دینار عالی
وزارت جهاد کشاورزی22002200عبدالرحمن خسروی دینارعالیبانک کشاورزی

1278
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی46001600عبدالرضا شاه بندری قوچانیپست بانکسامان روستای قوچان3سامانچهارمحال و بختیاری

1279
پرورش گاو 

شیری
7کیارچهارمحال و بختیاری

شهرستان کیار روستای 

موسی اباد
وزارت جهاد کشاورزی70006350عبدالعظیم رییسی سرتشنیزیبانک کشاورزی

1280
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی570570عبدالعظیم ظفریبانک کشاورزیاردل روستای ده کهنه2اردلچهارمحال و بختیاری

1281

 1احداث هتل

ستاره سونک 

(توریستی)

86004000عبدالعلی سواری سونکیپست بانکروستای سونک- لردگان 8لردگانچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1282

پروار بندی بره 

 راسی 500

صنعتی

وزارت جهاد کشاورزی67606760عبداهلل اسداللهیبانک توسعه تعاونشهرکرد روستای اسدآباد8شهرکردچهارمحال و بختیاری

1283
پرواربندی 

 راسی200
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری ، شهرستان 

روستای امیر آباد- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی20002000عبداهلل سلجوقی مقدمبانک کشاورزی

1284
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای شیخ  –کوهرنگ 

علی خان

وزارت جهاد کشاورزی720600عبداهلل عبداللهیبانک کشاورزی

1285
تولید وتعمیر 

کابینت چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000عبداهلل قنبری کهیانیبانک توسعه تعاونلردگان روستای منجرمویی3لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی932932عبداهلل کریمیانبانک کشاورزیکاکلک2شهرکردچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور1286

1287

مجتمع 

خدمات رفاهی 

و گردشگری

32شهرکردچهارمحال و بختیاری
باباحیدر خیابان امام کوچه 

3خرم شهر پ
4000039050عبداهلل محسنیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1288

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای شیخ - کوهرنگ

علیخان

وزارت جهاد کشاورزی750750عبدالمجید فرجیصندوق کارآفرینی امید

1289
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی750750عبدالمحمد انصاریان بارزیصندوق کارآفرینی امیدروستای شوارز- منج2لردگانچهارمحال و بختیاری

1290
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی25002500عبدالمناف اسدی امیرآبادیبانک کشاورزیروستای امیرآباد3کیارچهارمحال و بختیاری

1291
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی16801680عبدالوهاب طاهری راستابیبانک کشاورزیباالی جاده- راستاب 3فارسانچهارمحال و بختیاری

1292
پرورش گاو 

شیری صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی54005400عبده اکبریبانک کشاورزیروستای میهه خیابان اصلی4کوهرنگچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عذرا احمدی تشنیزیبانک کشاورزیتشنیز شهرک شهید عباسی1کیارچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت1293

1294
لباسهای محلی 

اقوام
200200عذرا خلیل مقدمصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای خلیل اباد1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عذرا رییسی کاجیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای دهکهنه2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1295
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1296

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستا فیل آباد خیابان 

ساحل غربی مغازه های 

علیرضا فرامرزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600عذرا فرامرزیبانک توسعه تعاون

1297
کارگاه قالی 

بافی
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای شیخ شبان خیابان 

جانبازان کوچه سلمان 

فارسی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عذرا قنبری شیخ شبانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عذرا موسوی بیدلهبانک توسعه تعاونلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1298

وزارت صنعت، معدن و تجارت800600عذری نوروزی مصیربانک توسعه تعاونلردگان روستای ششبهره10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1299

2بنچهارمحال و بختیاریسنگ بری1300
سنگ بری - وردنجان 

توحید بن
وزارت صنعت، معدن و تجارت990990عزت اهلل امانی بنیپست بانک

1301
خرید ماشین 

آالت کشاورزی
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

روستای سورک جنی خانه 

بهداشت
وزارت جهاد کشاورزی520520عزت اهلل باقری سورکیپست بانک

1302

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین االت 

 )کشاورزی 

(مکانیزاسیون

وزارت جهاد کشاورزی20002000عزت اهلل رشیدی ده صحراییبانک کشاورزیروستای ده صحرا- لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی822822عزت اهلل نجفیبانک کشاورزیمرغملک2شهرکردچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور1303

1304

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

گوشه جنب مسجد

وزارت جهاد کشاورزی19801980عزیز غفاری گوشهبانک کشاورزی

1305
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی700560عزیزاله عزیزالهیپست بانکروستای زوردگان2کیارچهارمحال و بختیاری

1306

پرورش گاو 

شیری صنعتی 

پرورش دام )

(سبک وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان شهر 

گوجان جنب سنگ شکن 

برادران رضایی مزرعه پیر

وزارت جهاد کشاورزی13401340عسگر احمدیبانک کشاورزی

1307

پرور)دامپروری

ش گوسفند 

(داشتی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

بخش مرکزی -کوهرنگ

روستای دهنوعلیا

وزارت جهاد کشاورزی720720عسگر نجفی حاجیوربانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1308
کیار روستای حاجی اباد 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عشرت کاویانی دزکیبانک کشاورزی
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1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی1309

سامان روستای چلوان 

روبروی امامزاده منزل 

شخصی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عصمت ریاحی چلوانیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1310

بن روستای الرک بلوار ولی 

عصر ک شهید دهقانی 

4پالک ÷

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عصمت شریف پور الطانیبانک کشاورزی

1311
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

باغ انار
150150عصمت فتاحی میالسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت1312
بخش الران روستای آقبالغ 

20خیابان ولیعصر پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150عصمت قاسمی آقبالغیبانک کشاورزی

1313

تولید فرش 

فرش )دستباف

(دستباف

4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستای ده چشمه خیابان 

3اصلی جنب کوچه

وزارت صنعت، معدن و تجارت1700680عصمت محمدی ده چشمهبانک توسعه تعاون

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1314
روستای - شهرستان لردگان

شهرک فجر
140140عصمت موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1315
لباس های 

محلی
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای نصیر آباد

100100عصمت نصیری گلهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی1316
- خ اصلی- ده چشمه 

روبروی مسجد ابوالفضل
وزارت صنعت، معدن و تجارت460460عصمت یداللهی ده چشمهصندوق کارآفرینی امید

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریتولیدپوشاک1317
کوهرنگ شهرک امام 

(ع)حسین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150عصمت یوسف نسببانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400عصمت یوسفی نورالدین وندبانک توسعه تعاونبازفت میان دوهان سفلی2کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی1318

1319
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15601560عظیمه خسروی بالدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای بالد2اردلچهارمحال و بختیاری

1320
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری 

روستای -ریگ- لردگان 

چمن بید

200200عظیمه رحیمی ریگیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عظیمه سلیمانی پناهبانک توسعه تعاون1ارجنک کوچه نور پالک 1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1321

1322

تولید فرش 

-دستباف

مشاغل خانگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عظیمه غریبی ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی1اردلچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1323
هرچگان خیابان اصلی 

جنب جوشکاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عظیمه کیانی هرچگانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عظیمه نجفی خوصندوق کارآفرینی امیدروستای دهنو2کوهرنگچهارمحال و بختیاریتولید پولکی1324
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1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1325
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عظیمه ویسی شش بهرهبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عفت اکبری منجرموییبانک توسعه تعاونمنجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1326

1لردگانچهارمحال و بختیاریالبسه محلی1327
شهرستان لردگان روستای 

شش بهره
150150عفت انصاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1328
لباسهای محلی 

اقوام
200200عفت رضایی جوانمردیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای جوانمردی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1329

پرورش 

زنبورعسل 

پرورش و )

فراوری طیور و 

(زنبورعسل

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

مصطفی آباد دره سیر

وزارت جهاد کشاورزی690690عقیل یوسفیبانک کشاورزی

1330

پرورش 

بوقلمون 

گوشتی

5لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان جاده آلونی روبروی 

فرهاد سنگ
وزارت جهاد کشاورزی52001100علمدار موسوی چاهگاهیپست بانک

3لردگانچهارمحال و بختیارینانوایی1331
لردگان بخش فالرد 

روستای سفیدرار اکبراباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت1500650علی اکبریبانک توسعه تعاون

1332

ادوات 

کشاورزی 

صنایع غذایی )

و تبدیلی 

تکمیلی 

(کشاورزی

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

ده چشمه جنب مرغداری 

احمدی

وزارت جهاد کشاورزی480480علی احمدیبانک توسعه تعاون

1333
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی500500علی اصغر قاسمی کلبی بکیبانک توسعه تعاونروستای قلعه ممکا2کیارچهارمحال و بختیاری

1334
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی700700علی اکبر ترکیبانک کشاورزیدستگرد2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1335

ایجاد شرکت 

فنی تخصصی 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی19901990علی اکبر ذوالفقارزادهبانک کشاورزیبروجن روستای دهنو2بروجنچهارمحال و بختیاری

1336
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی اکبر رحمانیبانک کشاورزیروستای دهنو2بروجنچهارمحال و بختیاری

1337
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی36002800علی اکبر طهماسبیبانک کشاورزیامیر اباد صمصامی3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1338
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران10101010علی اکبر مرادیبانک کشاورزیمنطقه عشایری فارسون2لردگانچهارمحال و بختیاری
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1339

پرورش 

شترمرغ 

پرواری صنعتی

2شهرکردچهارمحال و بختیاری
شهرکرد بخش الران شهر 

هارونی
وزارت جهاد کشاورزی12001200علی اکبر یزدانی سودجانیبانک کشاورزی

1340

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

750680علی آدینهپست بانکروستای چم خلیفه- سامان 2سامانچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1341

پروانه بهره 

برداری 

دامداری 

روستایی

2شهرکردچهارمحال و بختیاری

شمس آباد خ - شهرکرد 

فرهنگ فرعی اول پالک 

964

وزارت جهاد کشاورزی900900علی بابا شاهینی شمس آبادبانک کشاورزی

1342
کارگاه قالی 

بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت930510علی برات حاجی حسنیپست بانکلردگان شهرک فجر6لردگانچهارمحال و بختیاری

1343

تولید قطعات 

پیش ساخته 

بتونی علی 

جلیل پیران

2لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای - لردگان - چ و ب 

شش بهره
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600علی جلیل پیرانبانک توسعه تعاون

1344
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720علی جمالی گلهبانک کشاورزیسیلگاه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1345
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

دودرا
سازمان امور عشایر ایران13901390علی حسن حسین پورآقاییبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت17601760علی حسنی ساطحیبانک کشاورزیلردگان روستای شهرک فجر10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1346

وزارت جهاد کشاورزی320320علی حیدر پوربانک کشاورزیگندمان معموره1بروجنچهارمحال و بختیاریزنبورداری1347

2شهرکردچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1348

استان چهارمحال و 

بختیاری روستای مصطفی 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی630630علی خدابخشی سورشجانیبانک توسعه تعاون

1349

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

3کوهرنگچهارمحال و بختیاری
منطقه /دشت زرین/کوهرنگ

عشایری علی آباد
سازمان امور عشایر ایران990990علی خدادادیبانک کشاورزی

1350
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720600علی خسروی بابادیبانک کشاورزیابکاسه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1351

پرورش 

گوسفند داشتی 

صنعتی

2لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای حسن - لردگان 

هندو
وزارت جهاد کشاورزی18001800علی داد شمس حسن هندوئیبانک کشاورزی
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1352

شیالت 

پرورش )

ماهیان سرد 

(آبی 

2کیارچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری 

روستای - ناغان- کیار 

رودارود

وزارت جهاد کشاورزی19501650علی رضا جمشیدی ناغانیپست بانک

1353
خریدتراکتور 

وادوات
2کیارچهارمحال و بختیاری

روستای قلعه تک خ 

جهانبین کوچه شهید 

طاهری

وزارت جهاد کشاورزی728728علی رضایی قلعه تکیبانک کشاورزی

1354

پرورش ماهی 

قزل اال رنگین 

کمان

2لردگانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

لردگان فالرد روستای 

سندگان

وزارت جهاد کشاورزی18001800علی رفیعی سندگانیبانک توسعه تعاون

1355
تولیدی 

موازییک
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001000علی رییسی بویر حسنیبانک توسعه تعاونلردگان روستای گوشه3لردگانچهارمحال و بختیاری

1356
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720علی سلیمانیبانک کشاورزیمحمد اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1357
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750600علی سینا انصاری بارزیصندوق کارآفرینی امیدلردگان منج بارز2لردگانچهارمحال و بختیاری

1358
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی1160800علی شیر رییسیپست بانکخانمیرزا حسن هندو2لردگانچهارمحال و بختیاری

1359
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی19001900علی شیر قاسمیبانک کشاورزیپیربلوط2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1360
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی810810علی صادقیپست بانکلردگان خانمیرزا شهرویه2لردگانچهارمحال و بختیاری

1361

واحد پروار 

بندی گوساله 

صنعتی

4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

فارسان میدان شیرعلی 

مردان خان جاده اصلی 

فارسان باباحیدر نرسیده دو 

راهی عیسی

وزارت جهاد کشاورزی25002500علی ضامن زارع فارسانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی930930علی ضامن مویی امام قیسیبانک کشاورزیروستای امام قیس2بروجنچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور1362

1363
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750علی ظاهر خالدی برهنهصندوق کارآفرینی امیدلردگان شهرک فجر برآفتاب2لردگانچهارمحال و بختیاری

1364

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی75

2بروجنچهارمحال و بختیاری

شهرستان بروجن بخش 

بلداجی منطقه عشایری 

گلوگرد

سازمان امور عشایر ایران1000800علی عسگر آقا بیگیپست بانک

1365

ادوات و 

میکانیزاسیون 

کشاورزی 

کمباین

وزارت جهاد کشاورزی12501250علی فتاحی وانانیبانک توسعه تعاونروستای وانان2شهرکردچهارمحال و بختیاری
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1366
پرورش 

گوسفندداشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری - لردگان

منجرمویی
سازمان امور عشایر ایران970970علی فتح محمدی منجرموئیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی908908علی قاسمی پیربلوطیبانک کشاورزیپیربلوط2شهرکردچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور1367

1368
پروانه تاسیس 

واحد گلخانه ای
وزارت جهاد کشاورزی53205320علی قایدی وانانیبانک کشاورزیروستای اسدآباد بخش الران2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1369
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750علی قنبری ده کهنهصندوق کارآفرینی امیدنارمه- فالرد - لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1370
روستای - شهرستان بن 

بارده
وزارت جهاد کشاورزی500500علی کریم زادهبانک کشاورزی

1371
پرورش دهنده 

زنبور عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750علی کریم زاده باردهبانک کشاورزیروستای بارده2بنچهارمحال و بختیاری

1372
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
2بروجنچهارمحال و بختیاری

بروجن بخش گندمان 

روستای دوراهان
وزارت جهاد کشاورزی10031003علی کریمی دورهونیبانک کشاورزی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1373
دشت –شهرستان کوهرنگ 

روستای بختیارآباد-زرین
وزارت جهاد کشاورزی720720علی کریمی گلهبانک کشاورزی

1374
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی490490علی کیهانیبانک توسعه تعاوناردل روستای لیرابی2اردلچهارمحال و بختیاری

1375
پرواربندی 

گوساله
3اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل بخش 

میانکوه روستای دورک 

قنبری

وزارت جهاد کشاورزی40001200علی گودرزیپست بانک

3کیارچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی1376

شهرستان کیار بخش ناغان 

منطقه مشایخ روستای 

سررک

وزارت جهاد کشاورزی40003000علی مالکی سونکیبانک کشاورزی

1377

کشت گیاهان 

دارویی با 

استفاده از 

ماشین آالت و 

ادوات نوین

1بروجنچهارمحال و بختیاری

چهار محال و بختیاری 

شهرستان بروجن شهر 

فرادنبه محله کریم آباد 

پشت نیروگاه برق کوچه 

عدالت منزل نعمت اهلل 

خدمات روستای )علوی 

(بیژگرد

وزارت جهاد کشاورزی400400علی محمد علوی فرادنبهبانک کشاورزی

1378

پرور)دامپروری

ش گوسفند 

(داشتی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-چهارمحال و بختیاری

-میهه- شهرستان کوهرنگ

روستای اسمی آباد

وزارت جهاد کشاورزی720720علی محمد محمدیبانک کشاورزی
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1379

واحدصنعتی 

پروار بندی بره 

 راسی200

3کوهرنگچهارمحال و بختیاری
شهرستان کوهرنگ روستای 

حمزه آباد
بانک کشاورزی

علی محمد محمدی 

احمدمحمودی
وزارت جهاد کشاورزی3280820

1380

پرورش گاو 

 10شیری 

دامداری )راسی

(روستایی

2لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای برآفتاب - لردگان 

میالس
وزارت جهاد کشاورزی12501100علی محمد ویسیصندوق کارآفرینی امید

1381
پرورش 

گوسفندداشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری - لردگان

منجرمویی
سازمان امور عشایر ایران10801080علی محمدی منجرموئیبانک کشاورزی

1382
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی900900علی مدد مددی حیدریبانک کشاورزی

1383
پرورش ماهیان 

سرد آبی
وزارت جهاد کشاورزی19001900علی مراد انصاریبانک کشاورزیلردگان بارز روستای میانجو2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی38002800علی مردان سلطانی قلعهبانک کشاورزیاردل روستای قلعه درویش4اردلچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی1384

1385
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750علی مردان محمودیانصندوق کارآفرینی امیدلردگان شوارز میانجوب2لردگانچهارمحال و بختیاری

1386

پرورش 

زنبورعسل 

پرورش و )

فراوری طیور و 

(زنبورعسل

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

هیرگان روستای شریف آباد

وزارت جهاد کشاورزی690690علی نجفی بابادیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی15681568علی نصیری گلهصندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1387

1388
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی920920علی نصیری گلهبانک کشاورزیروستای نصیر اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1389
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720علی نقی غیبیبانک کشاورزیچلگرد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2شهرکردچهارمحال و بختیاریپرورش گوساله1390
شهرکرد هرچگان خیابان 

شهید حیدرعلی کیانی
وزارت جهاد کشاورزی23002300علی یار بیگی هرچگانیبانک توسعه تعاون

1391
پرورش 

گوسفند داشتی
3بروجنچهارمحال و بختیاری

بلوار بوعلی کوچه گلشن 

12پالک 
وزارت جهاد کشاورزی20002000علی یار حسنی کوچکیبانک کشاورزی

1392
پرورش زنبور 

عسل
2لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان سردشت روستای 

طالیه
وزارت جهاد کشاورزی750750علیجان خالدی برهنهصندوق کارآفرینی امید

1393
پرورش 

زنبورعسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-میهه-شهرستان کوهرنگ

شهرک میهه
وزارت جهاد کشاورزی720720علیرحم اکبری احمدمحمودیبانک کشاورزی
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1394

خرید ادوات و 

ماشین آالت 

نوین کشاورزی 

(مکانیزاسیون)

وزارت جهاد کشاورزی824824علیرضا اسدپوربانک کشاورزیروستای شش بهره-لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

1395
تولید رشته 

آشی
9سامانچهارمحال و بختیاری

شهرکرد سامان شوراب 

صغیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت77907790علیرضا ایزدی شورابیبانک توسعه تعاون

1396
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000علیرضا ترکی دستگردیبانک کشاورزیدستگردامام زاده خ حافظ2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1397
روستای - شهرستان بن 

بارده
وزارت جهاد کشاورزی380380علیرضا چکاوکبانک کشاورزی

1398

تولید سنگهای 

تزییناتی و 

مصنوعی

4لردگانچهارمحال و بختیاری
الونی روستای شهرویی 

چنار سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24501000علیرضا حسنی ساطحیصندوق کارآفرینی امید

1399
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری - لردگان

کوه ریگ
سازمان امور عشایر ایران500500علیرضا خالدیبانک کشاورزی

1400
پرورش 

زنبورعسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

-شهرستان کوهرنگ-

روستای محمدآباد-چلگرد

وزارت جهاد کشاورزی720720علیرضا روزبهی بابادیبانک کشاورزی

1401

دغتر ارتباطات 

و فناوری 

اطالعات 

روستایی

2شهرکردچهارمحال و بختیاری
روستای مرغملک خیابان 

بهارستان
600550علیرضا عالیپور مرغملکیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1402
واحد پرورش 

ماهیان سرد ابی
وزارت جهاد کشاورزی2350150علیرضا موالییبانک کشاورزیبخش بازفت منطقه تشنوی4کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1403
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی13001300علیرضا نوروززاده ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی2اردلچهارمحال و بختیاری

1404
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750علیقلی محمودیان بارزیصندوق کارآفرینی امیدنصیراباد-لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

1405
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750عنایت اله ایل بیگیصندوق کارآفرینی امیدپرورش زنبور عسل2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1406

تولید ام دی 

اف ساج تیک 

لردگان

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000عیدی قیاسیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای مسن2لردگانچهارمحال و بختیاری
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2کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری1407
کوهرنگ علی اباد دشت 

زرین
وزارت جهاد کشاورزی600600عیدی محمد خدادادی گلهبانک توسعه تعاون

1408
خریدتراکتور و 

ادوات
وزارت جهاد کشاورزی12101210عیسی شیخی خراجیبانک کشاورزی6ناغان خیابان انقالب کوچه2کیارچهارمحال و بختیاری

1409

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
روستای ده چشمه خ اصلی 

کوچه بانک صادرات
وزارت جهاد کشاورزی14001400عیسی فدایی ده چشمهپست بانک

1410

تولید قطعات 

بتنی و تیرچه 

بلوکی

3لردگانچهارمحال و بختیاری
- چ بختیاری لردگان فالرد 

روستای خنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت1500900عین اهلل رستمیصندوق کارآفرینی امید

1411

خرید تراکتور و 

ادوات مدرن 

سازی ماشین 

االت کشاورزی 

(مکانیزاسیون)

1لردگانچهارمحال و بختیاری
- خانمیرزا - لردگان 

روستای مرادان
وزارت جهاد کشاورزی960960عین اله میرزاییبانک کشاورزی

1412

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان کشاورز شرقی 

90کوچه 

وزارت جهاد کشاورزی13001300غضنفر مردانی کرانیبانک کشاورزی

1413
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی18501850غفور امینی راستابیبانک کشاورزیجنب مسجد- راستاب 2فارسانچهارمحال و بختیاری

1414

قطعات بتنی و 

سیمانی سازه 

ای سبک 

فرآوری 

محصوالت 

معدنی کوچک 

مقیاس

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

مصطفی آباد نرسیده به 

تنگ پردنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001200غالم رحیمی پردنجانیپست بانک

1415
پرورش زنبور 

داری
وزارت جهاد کشاورزی750750غالم غیبی حاجیورصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ چلگرد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1416
پرورش 

گوسفند داشتی
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای کوی -کوهرنگ

شهید بهشتی

وزارت جهاد کشاورزی720720غالم محمدحسینی حاجی وربانک کشاورزی

1417

پرواربندی 

گوساله به 

 50ظرفیت 

راس

وزارت جهاد کشاورزی32003200غالمحسن سیفی گندمانیبانک کشاورزیگندمان روستای لیو اسکان4بروجنچهارمحال و بختیاری
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1418

توسعه پرورش 

ماهی زیتون 

چهارمحال و 

بختیاری

5لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان فالرد روستای 

سندگان
وزارت جهاد کشاورزی60006000غالمحسین جعفر پوربانک کشاورزی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1419

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

- دشت زرین-کوهرنگ

روستای صالح آباد

وزارت جهاد کشاورزی720720غالمحسین سهرابی نیابانک کشاورزی

1420
پرورار بندی 

گوساله
3شهرکردچهارمحال و بختیاری

خیابان - سودجان- شهرکرد

زاینده رود
وزارت جهاد کشاورزی40004000غالمحسین طاهری سودجانیبانک کشاورزی

1421

خرید ادوات 

وماشین آالت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی969969غالمحسین قنبریبانک کشاورزیروستای سینی- لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1422
روستای  –شهرستان بن 

محله پایین –آزادگان 
وزارت جهاد کشاورزی500500غالمرضا امیدوند بردشاهیبانک کشاورزی

1423
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی900900غالمرضا بابادیبانک کشاورزی

1424
تولید خوراک 

ابزیان
17لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان فالرد روستای 

سندگان
وزارت جهاد کشاورزی2000020000غالمرضا خسروی دشت پاگردیبانک کشاورزی

1425
پرورش زنبور 

عسل
2کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار کیارشرقی 

روستای دزک خیابان امام 

حسن

وزارت جهاد کشاورزی650650غالمرضا رحیمیان دزکیپست بانک

1426
پرورش ماهی 

در قفس
34اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل پشت 

 4دریاچه سد کارون 

روستای بیدله

وزارت جهاد کشاورزی4000017500غالمرضا سفید گربانک کشاورزی

1427
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی670670غالمرضا کرمی صادق آبادیپست بانکصادق آباد1سامانچهارمحال و بختیاری

1428
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای قاسم - کوهرنگ 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی750750غالمرضا محمودی کوهیصندوق کارآفرینی امید

1429
 30گاوشیری 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی20002000غالمرضا مرادی اورگانیبانک کشاورزیآورگان-بروجن3بروجنچهارمحال و بختیاری

1430
پرورش ماهی 

سرد آبی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - منج-لردگان

چهروب منج
وزارت جهاد کشاورزی15701570غالمعلی بویری منجیبانک کشاورزی
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1431
پرورش گاو 

شیری
2لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

ششبهره میانه
وزارت جهاد کشاورزی810810غالمعلی جلیلی پیرانپست بانک

2شهرکردچهارمحال و بختیاریپرورش بز سانن1432
روستای ایرانچه .شهرکرد

خیابان آزادی کوچه یک
وزارت جهاد کشاورزی670670غالمعلی دوستی ایرانیبانک کشاورزی

1433
پرواربندی بره 

 راس200
3سامانچهارمحال و بختیاری

- روستای دشتی - سامان

نزدیک - آخر خیابان بسیج 

مزرعه علی آباد

وزارت جهاد کشاورزی12801280غالمعلی علیمردانی دشتیبانک کشاورزی

1434
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی700700غالمعلی نجفیبانک کشاورزیعیسی اباد خ امام علی2فارسانچهارمحال و بختیاری

1435

پرورش 

گوسفند داشتی 

صنعتی

3لردگانچهارمحال و بختیاری
چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا جوانمردی
وزارت جهاد کشاورزی26002600فاضل جهانیبانک کشاورزی

1436
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

سردشت
سازمان امور عشایر ایران548310فاضل محمودیانپست بانک

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1437
کیار روستای خراجی 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه ابراهیمی خراجیبانک کشاورزی

1438
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه احمدیبانک کشاورزیاردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه احمدی بنیپست بانکالرک خ اصلی1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1439

1440
جوراب بافی 

(تولید پوشاک)
4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

راستاب خیابان چشمه 

کهریز ، طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت15201400فاطمه احمدیانبانک توسعه تعاون

1441
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان 

روستای دوپالن

100100فاطمه ارمندی گل سفیدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فاطمه اسماعیلیبانک کشاورزیروستای صالحات1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1442
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1443

حیدری محله حسن اباد 

جنب بهداری منزل محمد 

جهانگیری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه اکبری بنیپست بانک

1444
قالی 

(متمرکز)بافی
12لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000فاطمه امیری ابراهیم محمدیبانک کشاورزی

1445
لباسهای محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو 

میالس
200200فاطمه امیری ابراهیم محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1446
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی11601160فاطمه امیری تل مارانیبانک کشاورزیلردگان روستای صالحات2لردگانچهارمحال و بختیاری
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1447

پرورش گاو 

 10شیری 

راسی

2شهرکردچهارمحال و بختیاری

بخش الران روستای 

مصطفی آباد خیابان انقالب 

8پالک 

وزارت جهاد کشاورزی10001000فاطمه امینی مصطفی آبادیبانک کشاورزی

1448
ترشیجات 

وصیفی جات
3لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000فاطمه بابامیربانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه بارانیصندوق کارآفرینی امیدمیهه1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1449

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه بخشایشبانک توسعه تعاونلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1450

2فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی1451
ده چشمه خ اصلی کوچه 

30
وزارت صنعت، معدن و تجارت800400فاطمه بزرگ نیا ده چشمهپست بانک

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1452

سامان روستای هوره 

خیابان بهداشت روبروی 

مرکز بهداشت

100100فاطمه بهاءلو هورهبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت950950فاطمه بهرامی باباحیدریبانک کشاورزیفیل آباد خ اصلی4فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی1453

1454
پرورش زنبور 

عسل
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

شهرستان کوهرنگ بخش 

دوآب صمصامی ، دهستان 

بیرگان، روستای هوریکول

وزارت جهاد کشاورزی600600فاطمه بیژنی نسببانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1455
یانچشمه خیابان اول شرقی 

جنب مدرسه وحدت
100100فاطمه بیگم شکراللهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلین بافی1456
سامان روستای سوادجان 

جنب حسینیه
100100فاطمه پینه داریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1457
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فاطمه تادپست بانک

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1458

شهرستان شهرکرد روستای 

کاکلک انتهای خ صاحب 

زمان

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه جعفری کاکلکیبانک کشاورزی

1459

کارگاه خیاطی 

فاطمه جلیل 

کامل

2لردگانچهارمحال و بختیاری
- چهارمحال و بختیاری

روستای ناغان- لردگان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت550550فاطمه جلیل کاملبانک توسعه تعاون

1460
خیاطیالبسه 

محلیبختیاری
200200فاطمه جلیل ناغونیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ناغان1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فارسانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1461
عیسی اباد خیابان شهید 

پیران بهرامی
10085فاطمه جهانبازی گوجانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

140140فاطمه حبیبیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای بردبر1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1462
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1463
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه -خانمیرزا-لردگان

عشایری آب باغ و اب هرمو
سازمان امور عشایر ایران650650فاطمه حبیبی بردبریبانک کشاورزی

3لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1464
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت460460فاطمه حسنیصندوق کارآفرینی امید

1465
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
200130فاطمه حسنی خیرآبادیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای کالر سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1466
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

دوازده امام
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حسین پورصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160فاطمه حسین پورعالیبانک کشاورزیلردگان روستای تل ماران1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1467

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1468
روستای حیدری جنب 

شعبه نفت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حیدریپست بانک

1469
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

-چهارمحال و بختیاری

روستای -سردشت-لردگان

امام آباد

150150فاطمه خالدی سردشتیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی700700فاطمه خالدی سردشتیبانک کشاورزیامام اباد سردشت1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1470

1471

-صنایع دستی

رودوزیهای 

الحاقی

100100فاطمه خسرویصندوق کارآفرینی امیدروستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1472
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100فاطمه خسرویان سرچاهیبانک کشاورزیاردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1473
- شهرستان لردگان 

روستای کل گچی
100100فاطمه رحیمی دودراییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت780780فاطمه رحیمی ریگیپست بانکروستای ریک3لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1474

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه رمضانی گهروییبانک کشاورزیگهرو خیابان رودکی1کیارچهارمحال و بختیاری*قالی بافی1475

1کیارچهارمحال و بختیاری*قالی بافی1476
قلعه ممکاکوچه -گهرو

ورزش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه رمضانی گهروییبانک کشاورزی

1477
فرش دستباف 

و دستبافته ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه ریاحی بنیبانک کشاورزیالرک خیابان اصلی1بنچهارمحال و بختیاری

1478
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای شوراب 

صغیر خیابان شهید رجایی 

48پالک 

100100فاطمه زمانی شورابیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1479
سامان روستای گرم دره 

خیابان شهید مجید شریفی
100100فاطمه سادات هاشمی گرم درهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1480
-خیاطی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060فاطمه شاپوری اولبانک توسعه تعاوناردل روستای قراب1اردلچهارمحال و بختیاری

1481

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای گرم دره 

خیابان شهید ابوالفضل 

هاشمی

200200فاطمه شریفی گرم درهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه شفیعی لردجانیبانک توسعه تعاونروستای کل گچی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1482

1483

تابلو 

فرش )فرش

(دستباف

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

کران خیابان اصلی کوچه 

شهید حکمت

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه شهرانی کرانیصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1484
روستای ارجنک منزل 

سبزعلی شیخی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه شیخی ارجنکیبانک کشاورزی

1485
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100فاطمه صادقی باجگیرانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1486

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک 

خوداشتغالی )

(روستایی

2کیارچهارمحال و بختیاری
خیابان - روستای قلعه تک 

کوچه خرم- جهان بین 
300200فاطمه طاهری قلعه تکیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1487
دوخت لباس 

محلی
1بروجنچهارمحال و بختیاری

 –آق بالغ  –بلداجی 

 –خیابان شهید طهماسبی 

کوچه شقایق

160160فاطمه طهماسبی بلداجیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1488

تولید فرش 

-دستباف

مشاغل خانگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه ظفری سرموریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

1489

پرواربندی بره 

 500صنعتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی40004000فاطمه علی پور بهزادیبانک کشاورزیخانمیرزا روستای باغ بهزاد7لردگانچهارمحال و بختیاری

1490
قالیبافی و 

آموزش به بافی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان خانمیرزا روستای 

مرادان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه علی مرادیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه غالمیبانک کشاورزیپیربلوط خ شهدا خ رسالت1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1491

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالیبافی1492

- شهرستان کوهرنگ 

شهرک امام -روستای دهنو

8کوچه-(ع)حسین 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه غیبی حاجیورصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه فرامرزی بابادیبانک کشاورزیروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1493
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1494
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا برجویی
وزارت جهاد کشاورزی780780فاطمه فرهمندبانک کشاورزی

1495
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

لیرابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060فاطمه قنبریبانک توسعه تعاون

1496
دوخت لباس 

محلی
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای سوادجان 

جنب دهیاری کوچه یاس
160160فاطمه کریمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1497

خیاطی بچه 

گانه دوز و 

دخترانه دوز

1کیارچهارمحال و بختیاری
کیار روستای دزک جنب 

گلزار شهدا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه هلل گانی دزکیصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1498

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای شهید - کوهرنگ 

بهشتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه محمدحسینیصندوق کارآفرینی امید

1499
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

منجرمویی
100100فاطمه محمدی کهیانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1500
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

منجرمویی
150150فاطمه محمدی مقدمصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1501
شهرستان لردگان روستای 

چاهگاه میالس
100100فاطمه محمدی میالسیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2شهرکردچهارمحال و بختیاریتولیدی پوشاک1502

خیابان - روستای نوآباد 

- خیابان بهارستان - دانش 

طبقه همکف - 136پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400فاطمه محمدی هفشجانیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه محمدیان آلونیبانک توسعه تعاونچهار ده فالرد1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1503

3فارسانچهارمحال و بختیاریکلرگاه قالیبافی1504
خ -روستای ده چشمه

71مولوی پالک
وزارت صنعت، معدن و تجارت570570فاطمه محمودی ده چشمهبانک توسعه تعاون

1505
چوقا بافی 

بختیاری
1بروجنچهارمحال و بختیاری

چهار محال و بختیاری 

،شهرستان بروجن ،روستای 

سیبک

150150فاطمه محمودی فردپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاری*قالی بافی1506
قلعه ممکاکوچه -گهرو

شهید نادری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه محمودی گهروییبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1507

سامان روستای گرم دره 

کوی فرهنگیان بن بست 

آرام

100100فاطمه مردانی گرم درهبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1508
سامان روستای مارکده 

خیابان اصلی منزل شاهسون
150150فاطمه مردانی گرم درهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی1509

شهرکرد سامان روستای 

شوراب صغیر جنب مسجد 

امام حسین

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه مقصودی شورابیبانک توسعه تعاون

1510
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان شهرک 

سادات شهسوار
180180فاطمه موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110فاطمه موسوی بیدلهپست بانکلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1511

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه موسوی موردیبانک توسعه تعاونروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1512

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110فاطمه میرخالدیپست بانکابزیرسردشت1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1513

1514
بافت فرش 

دستبافت
1کیارچهارمحال و بختیاری

کیار روستای تشنیز خ 

اصلی کوچه اردم پالک دوم 

سمت راست

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه میرزاییبانک کشاورزی

1515
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

روستای ارمند –لردگان 
170170فاطمه نادری لردجانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1516
تولید فرش و 

قالی دستباف
1کیارچهارمحال و بختیاری

شهرستان کیار روستای 

خراجی خ اصلی خ امام 

خمینی کوچه ش مصطفی 

69میری پ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه ندیمی شهرکیبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1517

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای نصیر آباد

100100فاطمه نصیریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فاطمه نصیری گلهصندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقا بافی1518
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1519
تولیدو آموزش 

صنایع دستی
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای غریب آباد

400400فاطمه نصیری گلهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه نظری وانانیبانک کشاورزیوانان خ امام حسین1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1520

100100فاطمه نوروزیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای دارجونه1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1521
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1522
لباسهای محلی 

اقوام
200200فاطمه همتیان چهاردهصندوق کارآفرینی امیدروستای گنج1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1523
تجهیز دفاتر 

روستایی
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

شهرستان کوهرنگ شهرک 

میهه خیابان رجایی
720500فاطمه یوسفی احمدمحمودیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالیبافی1524

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

-روستای دهنو- کوهرنگ 

ع)شهرک امام حسین 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه یوسفی حاجیورصندوق کارآفرینی امید

1525
دوخت البسه 

محلی وبختیاری
150150فانوسه فتحی شاه نجفیبانک توسعه تعاونفالرد روستای سپیدار1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1526
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی23201760فتاح مالکی سونکیپست بانکروستای ده کهنه سرک2کیارچهارمحال و بختیاری

1527
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای ابریز 

سردشت
170170فتانه خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1528
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری باغ انار 

میالس
سازمان امور عشایر ایران980980فتحعلی احمدی میالسیبانک کشاورزی

1529

دفتر پست 

بانک دهنو 

میالس

568400فرامرز امیریپست بانکروستای دهنو میالس2لردگانچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2لردگانچهارمحال و بختیاریام دی اف1530
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت640640فرامرز بابامیرساطحیپست بانک

1531
پرواربندی بره 

صنعتی
5سامانچهارمحال و بختیاری

مزرعه فتاحی - صادق اباد 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی4800941فرامرز کرمی صادق ابادیبانک توسعه تعاون

1532
صنایع دستی 

شیر دنگ بافی
100100فرانک طاهری منفرد رستمیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1533
سامان روستای سوادجان 

16خیابان امیر کبیر پالک 
100100فرانک کریمی سوادجانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1534
پرواربندی بره 

صنعتی
6لردگانچهارمحال و بختیاری

ب بخش خانمیرزا .چ

روستای ده ترکان
وزارت جهاد کشاورزی40004000فرج اهلل حیدریبانک کشاورزی

1535
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری - لردگان

منجرمویی
سازمان امور عشایر ایران1200765فرج اهلل کریمی منجرموئیپست بانک

1536
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

- شهرستان کوهرنگ

روستای محمدآباد

وزارت جهاد کشاورزی1120800فرج مهدی پوربابادیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرح پناهی گشتیگانیبانک کشاورزیروستای گشنیزجان1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1537

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرحناز احمدی میالسیصندوق کارآفرینی امیدروستای ارمند1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1538

1بنچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1539
یانچشمه خیابان دوم شرقی 

جنب حسینیه ارشاد
100100فرحناز بهارلویی یانچشمهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1اردلچهارمحال و بختیاریقالیبافی1540
شهرستان اردل روستای 

کوران آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرحناز سلیمانی نژادیانبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرحناز شریفی تشنیزیبانک کشاورزیتشنیز شهرک شهید عباسی1کیارچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت1541

وزارت صنعت، معدن و تجارت9696فرحناز عوضی دشت ارمندیپست بانککل گچی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1542

1543
دوخت البسه 

محلی وبختیاری
100100فرحناز غفوریان منشصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای باغ انار1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1544
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

سرمور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرخ تاج ظفری سرموریصندوق کارآفرینی امید

1545

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2اردلچهارمحال و بختیاری
روستای - شهرستان اردل 

ده کهنه رویگر
498180فرخ میراحمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1546

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای چمزین 

میدان شهدا خیابان شهدا 

1پالک

140140فرخنده اسیوند چمعالیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1547

قالی بافی و 

بافت فرش 

دستبافت

1شهرکردچهارمحال و بختیاری

شهرستان شهرکرد روستای 

ارجنک جنب دهیاری منزل 

نامجو امیدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرخنده بخشی ارجنکیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1548
سامان روستای هوره 

خیابان امام کوچه گلستان
100100فرخنده درخشان مقدمبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1549
شهرکرد سامان شوراب 

صغیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت9070فرخنده رحیمی شورابیپست بانک

1550

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای شوراب 

صغیر خیابان رجایی باالتر 

از مسجد امام حسین باالتر 

از مصالح فروشی سید احمد 

نوربخش

200200فرخنده سادات مولوی وردنجانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1551

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب خیابان اصلی روبه 

رو مدرسه دخترانه ستایش

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450فرخنده عباسیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت10080فرخنده قایدی وانانیپست بانک23ارجنک جنب مخابرات 1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1552

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1553
هرچگان خیابان ورودی به 

هرچگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرخنده کیانی هرچگانیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1554

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

-روستای دهنو- کوهرنگ 

(ع)شهرک امام حسین 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرخنده مهریصندوق کارآفرینی امید

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی1555
- چهارمحال و بختیاری 

روستای چهراز-ناغان- کیار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرخه اسالمی ظلم آبادیبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1556
هرچگان خ ش بهمن ترکی 

478پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت9070فردوس کیانی هرچگانیپست بانک

1557
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750600فردین اسکندری دهدزصندوق کارآفرینی امیدلردگان منج بارز2لردگانچهارمحال و بختیاری

1558
پرورش گاو 

شیری
2فارسانچهارمحال و بختیاری

روستا - شهرستان فارسان 

کران
وزارت جهاد کشاورزی790790فردین داودی کرانیبانک کشاورزی

1559
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی890890فرزاد اسدی آقبالغیبانک کشاورزیشهرکرد2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1560
پرورش 

بلدرچین
وزارت جهاد کشاورزی40004000فرزاد براتیبانک کشاورزیلردگان روستای جوانمردی2لردگانچهارمحال و بختیاری

2اردلچهارمحال و بختیاریبوم گردی1561
شهرستان اردل روستای 

ممسنی
500500فرزاد غریبیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1562

دفتر پست 

بانک و آی سی 

تی روستایی 

باغ انار میالس

2لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای باغ انار میالس 

جنب گلزار شهداء
640560فرزاد فتاحیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2فارسانچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور1563
ده چشمه کوچه بانک 

صادرات
وزارت جهاد کشاورزی736736فرزاد فدایی ده چشمهبانک کشاورزی

1564
یدامداری 

روستایی
3کیارچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان کیار 

شهر گهرو روستای حاجی 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی1020840فرزاد هاشمی گهروییپست بانک

1565
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100فرزانه احمدی چلوییبانک کشاورزیاردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1566
قالی بافی 

صنایع دستی
وزارت صنعت، معدن و تجارت460460فرزانه اسحاقیصندوق کارآفرینی امیدمیالس اصلی2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600فرزانه آبنوسبانک توسعه تعاوندرکه2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1567

1568

دوخت البسه 

محلی بختیاری 

ولری

1لردگانچهارمحال و بختیاری
شهرستان لردگان روستای 

سرقلعه منج
200200فرزانه جلیل سرقلعهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1569
پرورش گاو 

شیری
3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

شهرستان کوهرنگ ، 

چلگرد، روستای نظرآباد
وزارت جهاد کشاورزی14401440فرزانه غیبی حاجیوربانک کشاورزی
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1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1570

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر بن بست 

3گلسار پالک

100100فرزانه فتاحی سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1571
خدمات 

بازرگانی
4کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

چلگرد- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی27202720فرزانه فرامرزیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت950950فرزانه کریمیبانک کشاورزیفارسان روستای کران5فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی1572

1573

پرورش ماهیان 

سرد آبی 

صنعتی

وزارت جهاد کشاورزی19001900فرزانه محمودیبانک کشاورزیلردگان روستای چالبطان2لردگانچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1574
لردگان روستای شهرک 

فجر بر افتاب
140140فرزانه موسویصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1575
-صنایع دستی

گلیم بافی
10080فرزانه میراحمدیپست بانکاردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1576
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای مهدی -کوهرنگ

آباد

وزارت جهاد کشاورزی760760فرشاد محمدحسینی بابادیبانک کشاورزی

1577

تولید پوشاک 

الماس زمرد 

طالیی لردگان

4لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت860860فرشته امیری دهنوییپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فرشته ثابت لردجانیبانک توسعه تعاونروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1578

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرشته حسینی چاهگاهیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1579

وزارت صنعت، معدن و تجارت17601760فرشته فتاحی زادهبانک کشاورزیباغ انار میالس10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1580

1581
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100فرشته نصیری اردلیبانک کشاورزیاردل خیابان امام1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1582
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

قراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرنگ حبیب الهی آب ذهلیصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1583
بهرام آباد ایستگاه اول 

900کوچه مهدکودک پالک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرنگیس ابن علیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت350350فرنگیس جلیل شش بهرهبانک توسعه تعاونلردگان روستای دارجونه1لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی1584

1585

-صنایع دستی

رودوزیهای 

الحاقی

100100فرنوش ظفریان سرچاهیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1586
کشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی15601560فرهاد بالی پور بابادیبانک کشاورزیروستای نظر اباد3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1587

شن و ماسه 

رودخانه ای و 

احداث کارخانه 

اسفالت

وزارت صنعت، معدن و تجارت1500015000فرهاد چراغپور احمدمحمودیبانک توسعه تعاونکوهرنگ بازفت منظقه گراب12کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1588

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین آالت 

مکان)کشاورزی

(یزاسیون

وزارت جهاد کشاورزی12801280فرود خدریپست بانکروستای مرادان- لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1589
سامان روستای سوادجان 

کوچه مسجد جامع
100100فروزان بزرگپور سوادجانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1590
لباس محلی 

اقوام
200200فروغ جهانیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوانمردی-لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریتولید تابلو فرش1591
لردگان روستای چله گاه 

3کوچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فروغ الیقبانک کشاورزی

1592
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

دهنو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا اسماعیل پور دشتکیبانک کشاورزی

1593
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنوعلیا-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی580580فریبا امانی بابادیبانک توسعه تعاون

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1594
سامان روستای هوره 

خیابان امام کوچه سعدی
100100فریبا بهاءلو هورهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1595

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری
سامان روستای هوره 

خیابان هشت بهشت
140140فریبا بهاءلو هورهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1596

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100فریبا خسرویصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1597

گلیم بافی 

تولید گلیم )

(دست باف

1سامانچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان سامان 

روستای هوره خیابان زاینده 

رود

100100فریبا درخشان هورهبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی1598
- چهارمحال و بختیاری 

روستای چهراز-ناغان- کیار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا سهرابیبانک کشاورزی

1599
تولید -خیاطی

پوشاک
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

 –شهرستان کوهرنگ 

روستای قاسم آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریبا طاهری فردپست بانک
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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریلباس محلی1600
-شهرستان کوهرنگ

روستای فانی آباد
100100فریبا فرهادی بابادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1601

تولید فرش 

فرش )دستباف

(دستباف

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

ده چشمه خیابان تختی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فریبا فیض الهی دهکردیبانک توسعه تعاون

1602
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

شهرک فجر
200200فریبا محمدی مصیری جلیلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1603
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی960640فریبرز محمدحسینی حاجیوربانک کشاورزیروستای ملک اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1604
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

دهکهنه روگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریده احمدی ده کهنهبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800فریده اسحقی میالسیصندوق کارآفرینی امیدباغ انار میالس2لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1605

140140فریده رستمیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ریگ سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1606
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1607
خانمیرزا روستای -لردگان

سفیدان
100100فریده رشیدی ده صحراییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1608

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای شوراب 

صغیر خیابان اصلی کوچه 

نور

140140فریده زمانی شورابیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1609
روستای شهرک -کوهرنگ

امام حسین
وزارت صنعت، معدن و تجارت610500فریده غیبی حاجیورپست بانک

1610
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریده گنجی زاده ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی1اردلچهارمحال و بختیاری

1611
خیاطی 

(تولیدپوشاک)
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

- شهرستان کوهرنگ-

روستای ملک اباد جنب 

مسجد

وزارت صنعت، معدن و تجارت180180فریده محمدحسینیبانک توسعه تعاون

1612
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
150100فریده نوروزی مصیرصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شش بهره1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1613
احداث گلخانه 

پرورش گل رز
15لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان میالس 

کرف علیا
وزارت جهاد کشاورزی1605016050فریدون جلیل مصیربانک کشاورزی

1614
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی11001100فریدون رییسی گهروییبانک کشاورزیروستای قلعه ممکا2کیارچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی600600فریدون شاوردیبانک کشاورزیبهرام اباد2شهرکردچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1615

1616
پرورش گاو 

 راسی12شیری
2بروجنچهارمحال و بختیاری

دهنو محله پایین منزل 

شخصی فریدون صفرپور
وزارت جهاد کشاورزی17001700فریدون صفرپور دهنویبانک کشاورزی
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1617
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
2بروجنچهارمحال و بختیاری

بروجن بخش گندمان 

روستای دوراهان
وزارت جهاد کشاورزی930930فریدون فوالدی دورهونیبانک کشاورزی

1618
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی690690فریدون کوچکیبانک کشاورزیروستای بید کل2فارسانچهارمحال و بختیاری

1619
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی750750فریدون محمدیبانک کشاورزی

1620
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی10011001فضل اهلل بیگی دزکیپست بانکروستای دزک2کیارچهارمحال و بختیاری

1621
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی720720فالمرز شجاعی برجوئیبانک کشاورزیروستای قلعه کوگانک2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1622

هرچگان خ باصفا محله باال 

جنب کوچه شهید امین اله 

ترکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فلک ناز ترکیبانک توسعه تعاون

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1623
خیابان - روستای هوره

اوزون داغ
100100فهیمه درخشان هورهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1624
خدمات 

کامپیوتری
2سامانچهارمحال و بختیاری

خیابان امام -روستای هوره

روبروی کوی فرهنگیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت560560فهیمه کیانی هرچگانیبانک توسعه تعاون

1625

تولید 

مصنوعات 

MDFچوبی و 

وزارت صنعت، معدن و تجارت490490فیروز ابراهیمی دستگردیبانک توسعه تعاونخیابان اصلی- دستگرد 2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1626
پرورش گاو 

شیری
2فارسانچهارمحال و بختیاری

- کوچه سوم - راستاب 

پشت حمام
وزارت جهاد کشاورزی980980فیروز باخسته راستابیبانک کشاورزی

1627

واحد پرورش 

گاو شیری نیمه 

صنعتی

وزارت جهاد کشاورزی19201920فیروز پرویزی بابادیبانک کشاورزیروستای فانی اباد4کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1628

تولید و بسته 

بندی انواع 

ترشیجات 

،شوریجات و 

انواع گیاهان 

دارویی

5کوهرنگچهارمحال و بختیاری

دشت -شهرستان کوهرنگ

-روستای علی آباد-زرین 

شهرک صنعتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت45002500فیروز خدادادیصندوق کارآفرینی امید

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1629

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای خویه- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی720720فیروز عبدالهیبانک کشاورزی

1630
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720فیروز موسایی گلهبانک کشاورزینعل اشکنان علیا2کوهرنگچهارمحال و بختیاری
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1631
-صنایع دستی 

سرمه دوزی
10080فیروزه اسدی شهماروندیپست بانکاردل روستای قلعه رشید1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1632
دوخت لباس 

زنانه و بچه گانه
1کیارچهارمحال و بختیاری

شهرستان کیار روستای بید 

دره
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فیروزه الیاس بختیاریصندوق کارآفرینی امید

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1633
سامان روستای چمزین 

کوچه خانه بهداشت
100100فیروزه یزدانی چمزینیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1634
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی720720فیض اهلل موسائیبانک کشاورزیحمید اباد نعل اشکنان2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1635
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای نصیر اباد-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی600600فیض اله نصیری گلهبانک توسعه تعاون

1636

کشت گیاهان 

دارویی زعفران 

هکتار زعفران 1

هکتار موسیر10

وزارت جهاد کشاورزی3000700قاسم بخشنده بابرصادبانک کشاورزیبن روستای کرسنگ3بنچهارمحال و بختیاری

1637
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری باغ انار 

میالس
سازمان امور عشایر ایران760760قاسم بهاری زادهبانک کشاورزی

1638
پرورش ماهیان 

سردآبی
3لردگانچهارمحال و بختیاری

مرکزی روستای - لردگان 

کرف
وزارت جهاد کشاورزی24501500قاسم خلیل طهماسبیصندوق کارآفرینی امید

1639
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی12001000قاسم طاهریپست بانکسرتشنیز2کیارچهارمحال و بختیاری

1640

قطعات بتونی 

پیش ساخته 

وبتونی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000قاسمعلی توجونی اصلبانک توسعه تعاونلردگان روستایتنگ کلوره4لردگانچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1641

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای محمد - کوهرنگ

آباد

وزارت جهاد کشاورزی720720قپانی سلیمانی بابادیبانک کشاورزی

1642
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی18001800قدرت اهلل خانیبانک کشاورزیدستگرد امامزاده2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1643

خرید ادوات و 

ماشین آالت 

نوین کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی15001500قدرت اهلل علی بازیبانک توسعه تعاونکالمویی- خانمیرزا2لردگانچهارمحال و بختیاری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1644
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

منجرمویی
سازمان امور عشایر ایران585585قدرت طهماسبیبانک کشاورزی

1645
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750قدم ناز حاتمیصندوق کارآفرینی امیدبارز- لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

1646
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری - لردگان

پشتکوه میالس
سازمان امور عشایر ایران799799قربان محمدی میالسیپست بانک

1647
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

ارمندسفلی
سازمان امور عشایر ایران650650قربانعلی شمس ارمندیبانک کشاورزی

1648
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری - لردگان

فاج
سازمان امور عشایر ایران420420قلی خالدی برهنهبانک کشاورزی

1649
تولید تیرچه و 

بلوک بوگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000قلی نوروزیبانک توسعه تعاونلردگان روستای بوگر4لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150قمر بیژنیبانک توسعه تعاونبرافتاب میالس1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1650

1651

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب جاده اصلی جنب 

بهداری

وزارت جهاد کشاورزی920920قنبر آریافربانک کشاورزی

1652

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان بهداری منزل 

شخصی

وزارت جهاد کشاورزی790790قنبر علی مردانی کرانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی680460قهرمان برخورداریپست بانکروستای جهمان2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری1653

1654
دامداری سنتی 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی1000800قهرمان کیوانی قلعه تکیپست بانکقلعه تک2کیارچهارمحال و بختیاری

1655
تولید نان 

صنعتی
4کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

گشنیزجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800قوام احمدیبانک کشاورزی

1656
تولید یخ 

خوراکی قالبی
15لردگانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری، 

روستای سندگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت140004000قوام دشتی گردابیپست بانک

1657
پرورش زنبور 

عسل
1لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا برجویی
وزارت جهاد کشاورزی660660قوام فرهمندبانک کشاورزی
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1658

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
انهای خ - فیل آباد- فارسان

اصلی
وزارت جهاد کشاورزی11901190قیصر رییسی فیل آبادیبانک کشاورزی

1659
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750قیصر محمودیصندوق کارآفرینی امیدروستای شوارز- بخش منج2لردگانچهارمحال و بختیاری

1660
پرور)زنبورداری

(ش ملکه
وزارت جهاد کشاورزی71007100کاظم خسروی مقدمبانک کشاورزیروستای محمد اباد6کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1661
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی720720کاظم سلجوقی پبدنیبانک کشاورزیامیر اباد دشت زرین2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1662

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی15501550کاظم شریعتیبانک توسعه تعاونراستاب خ گلستان شهدا2فارسانچهارمحال و بختیاری

1663
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

کوهرنگ چلگرد ورودی 

شهر کنارپارک کوهرنگ
وزارت جهاد کشاورزی720600کاظم فرامرزیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کافیه محمدیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1664

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقابافی1665
-شهرستان کوهرنگ

روستای نصیرآباد
100100کافیه نصیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1666
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

روستای علی اباد دشت 

زرین
وزارت جهاد کشاورزی720720کامران خدادادیبانک کشاورزی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1667

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای رضی - کوهرنگ

آباد

وزارت جهاد کشاورزی720720کاوس مختاری جونقانیبانک کشاورزی

1668

اقامتگاه بوم 

گردی و 

گردشگری

500500کاوه صابریپست بانکاردل روستای الیکوه2اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1669
طرح نقشه 

برداری روستایی
2فارسانچهارمحال و بختیاری

خیابان - ده چشمه-فارسان

84کوچه - تختی
وزارت صنعت، معدن و تجارت16501650کاوه محمدی ده چشمهپست بانک

1670
پرورش حد 

واسط بچه ماهی
3لردگانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

لردگان فالرد روستای گنج
وزارت جهاد کشاورزی5000850کاووس همتی چهاردهیپست بانک

1671
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750کبرا خالدی منشصندوق کارآفرینی امیدلردگان منج برافتاب2لردگانچهارمحال و بختیاری

1672

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان اصلی جنب 

دبیرستان شهید حکمت

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150کبرا شهرانی کرانیصندوق کارآفرینی امید
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1شهرکردچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت1673
بخش الران روستای وانان 

(ع)خیابان حضرت ابوالفضل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبرا کرمی وانانیبانک کشاورزی

1674
کاشت گیاهان 

(موسیر)دارویی
وزارت جهاد کشاورزی720720کبری اردشیری لردجانیبانک کشاورزیروستای برجویی- لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

1675

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستای کران خیابان 

کشاورز غربی روبه رو چشمه

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600کبری اسماعیلی کرانیصندوق کارآفرینی امید

1676
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان منطقه 

مشایخ روستای دوپالن

100100کبری امیدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1677

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

-دشت زرین –کوهرنگ 

روستای علی آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری خدادادی گلهصندوق کارآفرینی امید

1678
پرورش گاو 

شیری
1کیارچهارمحال و بختیاری

زوردگان خیابان مسعود 

بختیاری
وزارت جهاد کشاورزی750616کبری دیدار سیف آبادیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت9090کبری سبزیبانک کشاورزیروستای دهنونده-اردل1اردلچهارمحال و بختیاریقالیبافی1679

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1680
الرک خ اصلی جنب خانه 

30بهداشت پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150کبری شریف پورالطانیبانک کشاورزی

1681
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان کشاورز غربی 

 منزل نوبر علی 47کوچه 

شهرانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری شهرانی کرانیصندوق کارآفرینی امید

1کیارچهارمحال و بختیاریخیاطی1682

چهارمحال و بختیاری کیار 

شرقی روستای دزک 

626خیابان ترویج پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری طهماسبیصندوق کارآفرینی امید

2اردلچهارمحال و بختیاریخیاطی زنانه1683
شهرستان اردل روستای 

دوازده امام
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500کبری ظفری دوازده امامصندوق کارآفرینی امید

1بروجنچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1684
بروجن گندمان روستای 

کردشامی خیابان اصلی
100100کبری عباسی کردشامیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری غیبی پوربانک توسعه تعاونکوهرنگ ، ملک آباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی باف1685
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1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی1686

-چهار محال و بختیاری 

روستای -شهرستان کیار 

خیابان اصلی کوچه -سلم 

امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری کیانی سلمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160کبری محمودی چالبطانبانک کشاورزیبرافتاب درکه1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1687

1688
لباسهای محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان منطقه بارز منزل 

رضا محمودیان
150150کبری محمودیان بارزیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110کبری موسوی موردیپست بانکلردگان روستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1689

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی1690
خیابان امام - روستای وانان 

7کوچه - خمینی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری نظری وانانیصندوق کارآفرینی امید

1691
لباس محلی 

اقوام
100100کبری یوسفی حاجیورصندوق کارآفرینی امیدشهرک امام حسین دهنو1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1692
-دهنو-شهرستان کوهرنگ 

شهرک امام حسین
100100کبوتر هلیلی موگوئیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1693

-صنایع دستی

دوخت لباس 

محلی بختیاری

100100کتایون انصاریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1694
راه اندازی 

ICTدفتر
480480کتایون نوروزی مصیرپست بانکلردگان روستای شش بهره2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1695
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی600600کرامت اهلل اسکندریپست بانکروستای سلم2کیارچهارمحال و بختیاری

1696
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10301030کرامت میرالهیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای لیرابی2اردلچهارمحال و بختیاری

1697

پرورش 

بوقلمون 

گوشتی

وزارت جهاد کشاورزی98008200کریم برخورداریپست بانکناغان جغدان روستای کرچ10کیارچهارمحال و بختیاری

1698
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای سرتنگ - لردگان 

دینار عالی
وزارت جهاد کشاورزی840840کریم رحیمی ریگیبانک کشاورزی

1699

بهره برداری 

دامداری 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی11001100کریم هیبتیان قلعه سلیمیپست بانکقلعه سلیم2کیارچهارمحال و بختیاری

1700
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

کوه )منطقهعشایری طالیه

(ریگ
سازمان امور عشایر ایران980980کشواد خالدی سردشتیبانک کشاورزی

1701
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100کشور ظفریان سرچاهیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1702
شهرستان لردگان شهرک 

فجر
100100کشور موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1703

-صنایع دستی

دوخت لباس 

محلی بختیاری

150150کشور نصیری اردلیبانک توسعه تعاونروستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1704

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی250

5لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای - فالرد - لردگان 

گنج
وزارت جهاد کشاورزی30003000کشور همتیانبانک کشاورزی

1705
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100کفایت اعرابیانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1706
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

چنار محمودی
200200کفایت نجفی بهزادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1707
لباسهای محلی 

اقوام
200200کلثوم جلیل پیرانصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ارمند سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت960960کلثوم خالدی برهنهپست بانکلردگان روستای شهرک فجر10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1708

1709
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

آب چنار زیالیی
180180کلثوم ذوالقدری نسبصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000کلثوم کریمی منجرموئیبانک کشاورزیلردگان روستای شهرک فجر10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1710

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450کلثوم مالکی سونکیبانک توسعه تعاونلردگان روستای سونک2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1711

1712
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
200200کلثوم محمدی مقدمصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1713
پرورابندی بره 

صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی36503650کلثوم ویسی شش بهرهبانک کشاورزیروستای کل گچی-لردگان 5لردگانچهارمحال و بختیاری

1714
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

رودشت منطقه -لردگان

عشایری ابزیر
سازمان امور عشایر ایران700700کهزاد خالدی سردشتیبانک کشاورزی

1715
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران550310کهیار انصاریان بارزیپست بانکلردگان منطقه عشایری بارز2لردگانچهارمحال و بختیاری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1716
روستای علی اباد دشت 

زرین
100100کوثر محمد حسینی حاجی ورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1717
لباس های 

محلی اقوام
100100کوثر واالپوریصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای باغ انار1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1718

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

چغاهست خیابان اصلی 

کوچه محبت منزل شخصی

وزارت جهاد کشاورزی920920کورش بهرامیبانک کشاورزی

1719
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

ارمندعلیا
سازمان امور عشایر ایران945945کورش جمالی ارمندیبانک کشاورزی

1720

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین االت 

مکان)کشاورزی

(یزاسیون

وزارت جهاد کشاورزی14301430کورش رحیمی ریگیبانک کشاورزیروستای چمن بید- لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

1721

مکانیزاسیون 

کشاورزی 

(خرید تراکتور)

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای فانی آباد-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی785785کورش فرهادی بابادیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی833833کورش قاسمیبانک کشاورزیپیربلوط2شهرکردچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور1722

1723
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

روستای علی اباد دشت 

زرین
وزارت جهاد کشاورزی720720کورش کریمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160کوکب کریمی ناغونیبانک کشاورزیناغان علیا1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1724

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1725

روستای - شهرستان 

خیابان هشتم - یانچشمه 

غربی

وزارت جهاد کشاورزی650650کیومرث جاللبانک کشاورزی

1726
کارگاه تولید 

پولک ونبات
5سامانچهارمحال و بختیاری

سامان شوراب صغیر بلوار 

معلم بن بست کاکتوس
وزارت صنعت، معدن و تجارت500300کیومرث رحیمی شورابیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گل افروز اسماعیلی درکهبانک کشاورزیروستای درکه1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1727

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1728
هرچگان خ ش بهرام علی 

کیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل اندام کیانی هرچگانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل بانو خلیل طهماسبیبانک توسعه تعاونبرافتاب میالس1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1729

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالیبافی1730

کوهرنگ شهرک میهه 

کوچه شهید فهمیده منزل 

باغی یوسفی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل بس ملک محمدی گلهبانک توسعه تعاون

10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1731
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800گل بهار بابامیرساطحیبانک توسعه تعاون

2فارسانچهارمحال و بختیاریتولید فرش1732
روستای کران خ اصلی 

انتهای کوچه28کوچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت370370گل بهار تیموری کرانیبانک توسعه تعاون
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1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1733

- روستای دشتی - سامان 

منزل - کوچه سادات 

سیدعلی اکبر موسوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل بهار کیانیبانک کشاورزی

1734

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

3کوهرنگچهارمحال و بختیاری
منطقه /چلگرد/کوهرنگ

عشایری دارکان
سازمان امور عشایر ایران1200700گل بی بی بدری حاجی وربانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1735
کیار روستای زوردگان 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل پسند صادقی ده چناریبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1736
روستای خوی جنب مسجد 

جامه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل خندان احمدی خوییبانک توسعه تعاون

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1737

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای -کوهرنگ

نصیرآبادخیابان امام خمینی

وزارت صنعت، معدن و تجارت8888گل صنم نصیری گلهبانک کشاورزی

2سامانچهارمحال و بختیاریبومی گردی1738
شهرکرد سامان روستای 

یاسه چای داالن ما قبل آخر
1000500گل محمد بهارلویی یاسه چاهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1739
خیاطی تولید 

پوشاک
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

سرمور
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060گل ناز احمدیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت12401240گل ناز خالدی سردشتیبانک کشاورزیابزیر سردشت10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1740

وزارت جهاد کشاورزی36003600گل نساء اسدی پور اله کوهیبانک کشاورزیاردل روستای قلعه درویش4اردلچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی1741

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1742
وانان خ حضرت ابوالفضل 

جنب مسجد (ع)
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلبهار مظفری وانانیبانک توسعه تعاون

1743
لباس های 

محلی
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای دهنو علیا

150150گلزار نجفی بابادیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100گلستان اسالمیصندوق کارآفرینی امیدناغان روستای دهنو1کیارچهارمحال و بختیاریسرمه دوزی1744
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160گلستان جلیل مصیربانک کشاورزیروستای کرف1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1745

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1746
هرچگان خ امام خمینی ک 

بهرام علی کیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلنار بیگی هرچگانیبانک توسعه تعاون
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1747

تولید 

مانتوشلوار و 

لباس زنانه 

سفارشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500350گلناز خالدی سردشتصندوق کارآفرینی امیدروستای میالس اصلی2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500گلناز کریمی منجرموییصندوق کارآفرینی امیدروستای منجرمویی2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1748

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1749
روستای - شهرستان لردگان

شهرک فجر
140140گلی جان موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1750
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
170170گلی خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امیدسردشت روستا ابزیر1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقا بافی1751

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای سر آقا سید

100100گلی دادورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1752
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

فیل آباد قلعه برآفتاب 

99کوچه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلی شیخ نژادصندوق کارآفرینی امید

1753
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلی نظری سرمازهصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمازه1اردلچهارمحال و بختیاری

1754

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین االت 

کشاورزی

2لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای حسن - لردگان 

هندو
وزارت جهاد کشاورزی824824گنجعلی رئیسیبانک کشاورزی

1755
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

دهنوی میالس
سازمان امور عشایر ایران10501050گودرز امیری ابراهیم محمدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی600600گودرز محمودی گهروییبانک توسعه تعاونروستای قلعه ممکا2کیارچهارمحال و بختیاریخریدتراکتور1756

1757
فرش )فرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان 

روستاامید آباد،هیرگان 

منزل شخصی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گوهر امامی کرانیصندوق کارآفرینی امید

2کیارچهارمحال و بختیاریتولیدی پوشاک1758
روستای -شهرستان کیار

سرتشنیز خیابان ولیعصر
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500گوهر طاهری سرتشنیزیصندوق کارآفرینی امید

1759
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گوهر نظریبانک کشاورزیاردل روستای رستم اباد1اردلچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1760
هرچگان خ امام خمینی ک 

ش حمزه ترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گیسو بانو کیانیبانک کشاورزی
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2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1761

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای ملک آباد- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی720720گیو محمدحسینی حاجی وربانک کشاورزی

1762
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی700700لطف اهلل حیدری دستناییپست بانکروستای سلم2کیارچهارمحال و بختیاری

1763

پرورش گاو 

 19شیری 

راسی

3بروجنچهارمحال و بختیاری

-چهارمحال و بختیاری

بخش -شهرستان بروجن

روستای گدار کبک-گندمان

وزارت جهاد کشاورزی23402340لطف اهلل رحیمی ریگی بهبانک کشاورزی

1764

پرورش 

گوسفند داشتی 

 75به ظرفیت 

راس

2فارسانچهارمحال و بختیاری
باباحیدر منطقه -فارسان

عشایری امیدآباد
سازمان امور عشایر ایران10001000لطف علی امیدیبانک کشاورزی

1765

توسعه و تولید 

خوراک دام 

وطیور

38شهرکردچهارمحال و بختیاری

شهرکرد روستای بهرام آباد 

ناحیه صنعتی بهرام آباد 

شرکت خوراک دام طیور و 

آبزیان دٌردانه کیان

وزارت جهاد کشاورزی5000050000لطیف علی بابایی شهرکیبانک کشاورزی

1766

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
روستای راستاب خ اصلی 

پایین تر از مغازه رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی790790لطیف فروزنده هفشنجانیبانک کشاورزی

1767
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای -بیرگان-کوهرنگ

گل اباد

وزارت جهاد کشاورزی720600لقمان حسن شیخی سرپیریبانک کشاورزی

1768
صنایع دستی 

قالی بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال احمدیبانک کشاورزیشهرستان اردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاری

1769
پرورش ماهیان 

سرد آبی
وزارت جهاد کشاورزی20002000لیال الی پور بهشت آبادیصندوق کارآفرینی امیدروستای بهشت آباد2اردلچهارمحال و بختیاری

1770
خیاطی زنانه 

(تولید پوشاک)
2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

راستاب جاده اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600لیال آذرنیوش چلچهصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریخیاطی1771

هفشجان روستا سیرک خ 

شهید مختار عسگری منزل 

محمد جواد عسگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150لیال آهنگ هفشجانیصندوق کارآفرینی امید
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1772
قالی بافی و 

فرش دستباف
1کیارچهارمحال و بختیاری

روستای سلم جاده ی اصلی 

خیابان شهید چمران منزل 

سعیدولی پور

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال بابایی خراجیبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1773
ارجنک خ ورزش کوجچه 

18صبحان پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال بخشی ارجنکیصندوق کارآفرینی امید

1774

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستای هیرگان قلعه امید 

آباد خیابان اصلی جنب 

مسجد امام

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500لیال تاج کرصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1775
هرچگان بلوار رهبر ش 

ترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال ترکی هرچگانیبانک کشاورزی

1776
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

دهنو میالس  –لردگان 

سفلی

150150لیال تالجصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت176144لیال جعفری شلمزاریبانک توسعه تعاونشلمزار روستای جعفرآباد1کیارچهارمحال و بختیاریفرش دستباف1777

1778

شرکت تعاونی 

تولیدی دستان 

توانا 

خانم )گوجان

(لیال جهانبازی

4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستای ده چشمه خیابان 

اصلی نرسیده به پیرغار 

طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت12501250لیال جهانبازیبانک توسعه تعاون

1779
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستانلردگان

جوانمردی
200200لیال جهانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600لیال حسنیپست بانکلردگان روستای ششبهره3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1780

1781
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

کوه ریگ
سازمان امور عشایر ایران490490لیال خالدی برهنهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی650650لیال خداوردیان دهکردیپست بانکروستای تشنیز2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری1782

140140لیال درخشان هورهصندوق کارآفرینی امیدروستای هوره1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1783
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال رحیمیصندوق کارآفرینی امیدکالرریک1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1784

1785
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- شهرستان لردگان

روستایی شش بهره
200200لیال رحیمی ریگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1786
لباس های 

محلی اقوام
450450لیال رستمیبانک توسعه تعاونلردگان دشت پاگرد1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1787

خیاطی 

دوزندگی زنانه )

(و بچه گانه 

1سامانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان سامان روستای 

شوراب صغیر کوچه آزادی 

6پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200لیال قدرت سامانیبانک توسعه تعاون

2شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1788

چهارمحال و بختیاری 

شهرکرد روستای دستگرد 

امامزاده خیابان ولی عصر 

کوچه نسیم منزل شخصی 

بابایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت490490لیال کاظمی کرچیبانک توسعه تعاون

1789
لباسهای محلی 

اقوام
150150لیال کریمی ناغونیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای تنگ کلوره1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال کیانیبانک کشاورزیهرچگان بلوار رهبر1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1790

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1791

هرچگان جنب مدرسه 

توحید خ امام خمینی ک 

ش بهرام علی کیانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال کیانی هرچگانیبانک توسعه تعاون

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی1792

شهرستان شهرکرد روستای 

خوی خیابان نبی اکرم 

جنب بهداری

وزارت صنعت، معدن و تجارت10090لیال مردانی دهکردیبانک توسعه تعاون

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1793
خوی خ مسجد جامع باالتر 

از مخابرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال نعمتی خوییبانک کشاورزی

1794
خیاطی 

(تولیدپوشاک)
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

-روستای دهنو-کوهرنگ

(ع)شهرک امام حسین 

وزارت صنعت، معدن و تجارت700600لیال یوسفی بابادیپست بانک

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1795
روستای هرچگان کوی 

شهید ترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیلی بگدلیصندوق کارآفرینی امید

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی دست بافت1796

ناغان روستای حیدر اباد 

خیابان معلم جنب مدرسه 

شهید سهرابی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیلی شفیعی ظلم آبادیبانک کشاورزی

1797

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
روستای راستاب خ حسینیه 

امام حسین
وزارت جهاد کشاورزی13501350مازیار امینیبانک کشاورزی

1798
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی12401240مالک غریبی ممسنیبانک کشاورزیاردل روستای ممسنی2اردلچهارمحال و بختیاری

1799
کارگاه تیرچه و 

بلوکی
3لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان شش بهره میانه 

میانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600ماندنی جلیل پیرانبانک توسعه تعاون

1800

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی10501050ماه بیگم طاهری راستابیبانک کشاورزیراستاب جنب شرکت تعاونی2فارسانچهارمحال و بختیاری
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1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1801

سامان روستای سوادجان 

خیابان مالصدرا کوچه 

ارغوان

100100ماه سلطان عسگری سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1802
لباسهای محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

فالرد روستای ابو -لردگان

اسحاق
100100ماه طال شریفی ریگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی1803
تشنیز جنب مسجد امام 

 منزل میرزایی75حسین پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ماه طال میرزایی تشنیزیبانک کشاورزی

2بروجنچهارمحال و بختیاریچوقا بافی1804

چهار محال و بختیاری ، 

شهرستان بروجن ، روستای 

گلوگرد، منزل جابر رمضانی

150150ماه گل رمضانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1805
لباسهای محلی 

اقوام
200200ماه نساء جهانبخشیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای برجویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150ماهتاب طهماسبی کهیانیبانک توسعه تعاونلردگان روستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1806

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000800ماهدخت موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امیدبیدله2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1807

1808
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100ماهزاده سلطانی سرکونیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1809

پرواربندی بره 

 300صنعتی 

راسی

4لردگانچهارمحال و بختیاری
چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا صالحات
وزارت جهاد کشاورزی30503050مجتبی اسماعیلی درکهبانک کشاورزی

1810
دامداری 

روستایی
2کیارچهارمحال و بختیاری

خ .روستای سر تشنیز

سعدی جنوبی
وزارت جهاد کشاورزی700700مجتبی امینی سرتشنیزیپست بانک

1811
پرورش 

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی990790مجتبی جلیل طهماسبیپست بانککرف2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی600600مجتبی رضاییپست بانکسرتشنیز2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری1812

1813
پرورش گاو 

شیری
2بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
وزارت جهاد کشاورزی750750مجتبی سورانی یانچشمهبانک کشاورزی

1814

خرید و فروش 

محصوالت 

کشاورزی و 

دامی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری
-شهرستان کوهرنگ 

روستای دهنو
وزارت جهاد کشاورزی720720مجتبی غیبی حاجیوربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی600600مجتبی کریمیپست بانکروستای زوردگان2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری1815
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3سامانچهارمحال و بختیاریبوم گردی1816

شهرکرد سامان هوره 

روستای یاسه چاه منزل 

علی بهارلویی

20001000مجید بهار لوییصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1817
پرورش گاو 

شیری
2بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

تومانک
وزارت جهاد کشاورزی900900مجید ترکیبانک کشاورزی

2بنچهارمحال و بختیاریخاتم کاری1818
شیخ شبان منزل مجید 

سلمان پور
200200مجید سلمانی پورشیخ شبانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1819

شیالت و 

آبزیان پرورش 

ماهیان سرد 

(حدواسط)آبی

6فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا ده 

چشمه خیابان اصلی جنب 

مسجد امیر المومنین مزرعه 

باغ درویش

وزارت جهاد کشاورزی80003912مجید صادقیپست بانک

1820
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی384384مجید طاهری فردبانک کشاورزیشهرک عشایری چلگرد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1821

کمپینگ 

عشایری سبز 

کوه

2بروجنچهارمحال و بختیاری

چهار محال و بختیاری 

،شهرستان بروجن ،بخش 

گندمان ،روستای نصیر آباد 

،منطقه عشایری سبز کوه

1000800مجید علی خانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1822
گلخانه گل 

شاخه بریده رز
3اردلچهارمحال و بختیاری

- چهار محال و بختیاری

بخش -شهرستان اردل

روستای دورک -میانکوه

قنبری

وزارت جهاد کشاورزی2500023000مجید گودرزی نژادبانک کشاورزی

1823
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی360360مجید نامداریبانک کشاورزیروستای پهنا- شهرستان بن 1بنچهارمحال و بختیاری

1824
تولید گرانول 

بازیافتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت45002500محبوبه احمدی بابادیصندوق کارآفرینی امیدشهرک صنعتی دشت زرین4کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1825
فرش دستباف 

و دستبافته ها
1سامانچهارمحال و بختیاری

شهرکرد سامان شوراب 

صغیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محبوبه رحیمی سامانیپست بانک

1826
لباس های 

محلی اقوام
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای چم خلیفه 

22خیابان پیرچنار پالک
166166محبوبه ریاحی سامانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1827

استان چهارمحال و 

بختیاری روستای جعفر اباد 

جمب مسجد صاحب الزمان 

منزل شخصی غالمعباس 

جمشیدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080محبوبه شهباز گهروییپست بانک

1بنچهارمحال و بختیاریقالیبافی1828
بن شیخ شبان خ امام 

خمینی ک سلمان فارسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محبوبه هاشمی شیخ شبانیبانک کشاورزی
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1829
تولید قطعات 

بتونی
وزارت صنعت، معدن و تجارت11501000محترم احمدی دوازده امامصندوق کارآفرینی امیداردل روستای دوازده امام2اردلچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1830
شهرستان روستای کالر 

سفلی
100100محترم اکبری آدرگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1831

تجهیز دفاتر 

پست بانک و 

ICTخدمات 

970900محترم رستمی کندریپست بانکروستای شهریار- لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1832
شهرستان روستای کالر 

سفلی
100100محدثه شریفی ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1833

پرورش 

زنبورعسل 

پرورش و )

فراوری طیور و 

(زنبورعسل

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان فردوسی 

14کوچه 

وزارت جهاد کشاورزی690690محسن اسماعیلیبانک کشاورزی

1834
تولید پولک و 

نبات
2بنچهارمحال و بختیاری

وردنجان خیابان شهرداری 

جنب مدرسه دبیرستان 

دکتر مفتح

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500محسن اسماعیلی وردنجانیپست بانک

1835
پرورش زنبور 

داری
وزارت جهاد کشاورزی720720محسن اکبری احمد محمودیبانک کشاورزیگوهرنگ میهه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2لردگانچهارمحال و بختیاریباشگاه بیلیارد1836

لردگان روستای دهنو 

میالس خ شهید عیسی 

3امیری 

وزارت ورزش و جوانان1400900محسن امیریصندوق کارآفرینی امید

1837
تولیدی پولکی 

نبات
2لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت11001000محسن امیری ابراهیم محمدیبانک توسعه تعاون

1838

قاب سازی 

چوبی،تابلو 

مبلمان و )فرش

مصنوعات 

(چوبی

5فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

کران خیابان ابوذر طبقه 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محسن تیموری پردنجانیپست بانک

1839
تکثیروپرورش 

ماهیان زینتی
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

روستای خوی .شهرکرد

(ره)خیابان امام خمینی
وزارت جهاد کشاورزی500250محسن رحیمی خوییپست بانک

1840

واحد پرورش 

گاو شیری 

دامداری )

(روستایی

2لردگانچهارمحال و بختیاری
ده - خانمیرزا- لردگان 

صحرا
وزارت جهاد کشاورزی720720محسن رشیدی ده صحراییبانک کشاورزی

1841

پرورش گاو 

 15شیری 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی21002100محسن عباسی دزکیبانک کشاورزیروستای کنرک علیا3بروجنچهارمحال و بختیاری

1842
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی10001000محسن غیبی حا جی وربانک کشاورزیروستای دهنو2کوهرنگچهارمحال و بختیاری
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1843

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران قلعه خیابان آزدگان 

جنب مسجد صاحب الزمان

وزارت جهاد کشاورزی10501050محسن قاسمی کرانیبانک کشاورزی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی1844
کوهرنگ داب صمصامی سه 

راهی کوهرنگ بازفت
وزارت جهاد کشاورزی13001300محسن کریمی مالک آبادیصندوق کارآفرینی امید

1845
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی600600محسن کوچکیبانک توسعه تعاونروستای بید کل2فارسانچهارمحال و بختیاری

1846

دفتر خدمات 

ارتباطی پست 

بانک

2بروجنچهارمحال و بختیاری
روستای کنارک - بروجن 

علیا
500400محسن کیانی خراجیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی1500340محسن نصیری گلهبانک کشاورزیروستای نصیراباد3کوهرنگچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1847

1848
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی800800محمد احمدیبانک کشاورزیخیابان اصلی-روستا راستاب2فارسانچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریکشت موسیر1849

استان چهارمحال وبختیاری 

-شهرستان کوهرنگ-

روستای دره - منطقه میهه

بید

وزارت جهاد کشاورزی800800محمد اسکندری گلهبانک کشاورزی

1850

تولید 

مصنوعات 

چرمی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

کوهرنگ روستای ملک اباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت800200محمد بالی پورپست بانک

1851
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750محمد بدری بابادیصندوق کارآفرینی امیدچلگرد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1852

کشت گیاهان 

هکتار 2دارویی

موسیرو 

هکتار2زعفران

1بنچهارمحال و بختیاری

بخش شیدا - شهرستان بن 

- روستای یان چشمه - 

مشاء حسن بهارلویی و باغ 

گستر

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد بهارلوئیبانک کشاورزی

1853
تولیدی تیرچه 

وبلوک
وزارت صنعت، معدن و تجارت550550محمد پور نصیریبانک توسعه تعاونروستای نصیر اباد. کوهرنگ 2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1854

تولید 

مصنوعات 

مبلمان )چوبی 

و مصنوعات 

(چوبی

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

ده چشمه خیابان اصلی 

نبش خیابان تختی

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500محمد پوالدی ده چشمهصندوق کارآفرینی امید

1855

مکانیزاسیون 

مزرعه پرورش 

ماهی سرد ابی

5لردگانچهارمحال و بختیاری

بخش -شهرستان لردگان 

فالرد روستای سندگان 

پرورش ماهی

وزارت جهاد کشاورزی50005000محمد جعفر پوربانک کشاورزی
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1856
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720محمد جمال پور دزکیبانک کشاورزیصمصامی دزک سفلی2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1857
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750محمد حاتمیصندوق کارآفرینی امیدلردگان دهنو بارز2لردگانچهارمحال و بختیاری

1858

فرش دستباف 

ترنج آبچنار 

ارمند لردگان

وزارت صنعت، معدن و تجارت38003800محمد حسنیبانک کشاورزیروستای ابچنار ارمند19لردگانچهارمحال و بختیاری

1859

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

3کوهرنگچهارمحال و بختیاری
منطقه /دشت زرین/کوهرنگ

عشایری علی آباد
سازمان امور عشایر ایران10101010محمد خدادادیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1860
روستای - شهرستان بن 

الرک
وزارت جهاد کشاورزی900900محمد دهقانی الطانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت12301230محمد رادمرد خانمیرزاییپست بانکلردگان روستای شهرک فجر10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1861

وزارت جهاد کشاورزی781781محمد رضاییبانک کشاورزیهرچگان2شهرکردچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور1862

1863
خرید تراکتور 

وادوات
وزارت جهاد کشاورزی780780محمد سلیمانیپست بانکجعفراباد جاده خوزستان2کیارچهارمحال و بختیاری

1864
پرورش 

زنبورعسل
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

شمس آباد خیابان 

شهیدبهشتی روبروی 

1270ایستگاه گاز پالک

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد شاهینی شمس آبادیبانک کشاورزی

1865
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

کوهرنگ بخش بازفت 

روستای میاندوهان علیا
وزارت جهاد کشاورزی400400محمد طاهری حاجی وندبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران730730محمد طهماسبیبانک کشاورزیکرف2لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1866

1867
خرید تراکتور 

وادوات
2کیارچهارمحال و بختیاری

روستای قلعه تک خیابان 

اصلی
وزارت جهاد کشاورزی754754محمد عباسی قلعه تکیبانک کشاورزی

1868
کشت گیاهان 

دارویی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی1000400محمد علی خدابخشیبانک توسعه تعاوناراضی بلبلی- روستای نافچ 2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1869
تولیدی لباس و 

پوشاک
3اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل شهردشتک 

خیابان امام خمینی تولیدی 

پوشاک

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500محمد علی سلیمانی دشتکیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی744744محمد علی عسگریبانک کشاورزیپیربلوط2شهرکردچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور1870

2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری1871

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان کیار 

روستای زوردگان

وزارت جهاد کشاورزی500320محمد غفاری میرمحمدیپست بانک
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2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1872

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

چلگرد- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی720720محمد غیبی حاجیوربانک کشاورزی

1873
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
2اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

عزیزآباد
وزارت جهاد کشاورزی817817محمد فتحیبانک کشاورزی

1874
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی520400محمد قاسمی اصلبانک کشاورزیچم قلعه1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1875
پرورش زنبور 

عسل
2فارسانچهارمحال و بختیاری

شهرستان فارسان روستای 

بیدکل
وزارت جهاد کشاورزی1200755محمد کوچکیپست بانک

1876
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720600محمد مراد خسرویبانک کشاورزیرضی اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1877
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی28002800محمد مرادی امام قیسیبانک کشاورزیبروجن روستای امام قیس3بروجنچهارمحال و بختیاری

2فارسانچهارمحال و بختیاریمکانیزاسیون1878

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

کران خیابان سواران کوچه 

521 پالک 71

وزارت جهاد کشاورزی14001400محمد مردانی کرانیپست بانک

1879
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی13001300محمد مالئیبانک کشاورزیاردل میانکوه روستای کنمی2اردلچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1880

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای - کوهرنگ

میانرودان

وزارت جهاد کشاورزی750750محمد مهری بابادیصندوق کارآفرینی امید

1881
اقامتگاه بوم 

گردی
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستان کوهرنگ

روستای میان رودان
344344محمد مهری بابادیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1882
پرورش گاو 

شیری
3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای - کوهرنگ

میانرودان

وزارت جهاد کشاورزی1400350محمد مهری بابادیبانک کشاورزی

1883
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

گوهرنگ روستای شیخ علی 

خان خیابان اصلی منزل 

شخصی

وزارت جهاد کشاورزی720720محمد موالیی آرپناهیبانک کشاورزی

1884
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی896896محمد نصیری بابادیپست بانکروستای نصیر اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1885
پروار بندی 

گوساله صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی3200700محمد نصیری گلهپست بانکنصیر اباد3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1886
صنایع چوب و 

ام دی اف کاج
3کیارچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان کیار 

خیابان امام خمینی - دزک 

جنب دبستان آزادگان- 

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001200محمد هاشمی دزکیپست بانک
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1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1887
روستای - شهرستان بن 

بارده
وزارت جهاد کشاورزی500500محمدباقر کریم زاده باردهبانک کشاورزی

1888

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

2لردگانچهارمحال و بختیاری
دهنو محمدحسین -لردگان 

ریگ
وزارت جهاد کشاورزی16001600محمدجعفر طهماسبی کرفیصندوق کارآفرینی امید

1889
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500محمدحسن شمسی ارمندیبانک کشاورزیمنطقه عشایری ارمند سفلی2لردگانچهارمحال و بختیاری

1890
پرورش زنبور 

عسل
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

شهرکرد سورشجان 

روستای مصطفی اباد
وزارت جهاد کشاورزی752752محمدحسین حیدری سورشجانیبانک کشاورزی

1891
کارگاه بلوک 

زنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900محمدحسین کریم زاده باردئیبانک توسعه تعاونروستای بارده جنب امامزاده3بنچهارمحال و بختیاری

1892

پرواربندی بره 

 300صنعتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی32303230محمدرحیم بابامیرساطحیبانک کشاورزیچ بختیاری لردگان ششبهره4لردگانچهارمحال و بختیاری

1893
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

(مازه سردشت)سردشت
سازمان امور عشایر ایران490490محمدرشید حسین پورآقائیبانک کشاورزی

1894

پرورش زنبور 

 120عسل

کلونی

1بروجنچهارمحال و بختیاری
بخش گندمان روستای 

تگرگ اب
وزارت جهاد کشاورزی240240محمدرضا افشاریبانک کشاورزی

1895
دامداری سنتی 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمدرضا بخشیان خراجیپست بانکخراجی جاده خوزستان2کیارچهارمحال و بختیاری

1896
زنبورداری 

 کلونی110
1بروجنچهارمحال و بختیاری

بخش گندمان روستای امام 

قیس
وزارت جهاد کشاورزی220220محمدرضا رنجبر امام قیسیبانک کشاورزی

1897
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی11201120محمدرضا لندیپست بانکروستای خراجی2کیارچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1898
روستای  –شهرستان بن 

–آزادگان 
وزارت جهاد کشاورزی750750محمدرضا محمدیبانک کشاورزی

1899

شرکت تعاونی 

پاپوش راسپینا 

آقای )ایرانیان 

محمدرضا 

(مردانی کرانی

4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان فردوسی جنب 

بانک صادرات

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001100محمدرضا مردانی کرانیبانک توسعه تعاون
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1900
پرورش گاو 

شیری
3بروجنچهارمحال و بختیاری

بروجن بلداجی روستای 

متویی
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمدزکی علی پوربانک کشاورزی

1901
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750محمدعلی پورشهورصندوق کارآفرینی امیدلردگان دهنو میالس2لردگانچهارمحال و بختیاری

1902
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی900900محمدعلی محمدیبانک کشاورزی

1903
پرورش 

زنبورعسل
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

--شهرستان کوهرنگ 

روستای دهنو علیا
وزارت جهاد کشاورزی450450محمدعلی نجفیبانک کشاورزی

1904
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

برآفتاب میالس
سازمان امور عشایر ایران685685محمدقلی فتاحی میالسیبانک کشاورزی

1905

خرید ماشین 

-االت کشاورزی

تراکتور

2اردلچهارمحال و بختیاری
اردل میانکوه روستای 

سرچشمه
وزارت جهاد کشاورزی784784محمدکریم غریب شاهیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی600600محمدیار طاهریپست بانکروستای سر تشنیز2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری1906

1907

خرید ماشین 

تراکتور )آالت 

(شش سیلندر

2شهرکردچهارمحال و بختیاری

شهرکرد هفشجان روستای 

سیرک خیابان شهید مختار 

عسگری روبروی شرکت 

تعاونی

وزارت جهاد کشاورزی1510740محمود امینیبانک توسعه تعاون

1908
پرورش 

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی17301730محمود امینی مصطفی آبادیبانک کشاورزیمصطقی آباد2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1909
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی800800محمود جهانگیریبانک کشاورزیحیدری خیابان حسن آباد2بنچهارمحال و بختیاری

1910

مکانیزاسیون 

مزرعه پرورش 

ماهی سرد ابی

6لردگانچهارمحال و بختیاری

بخش -شهرستان لردگان 

فالرد روستای سندگان 

پرورش ماهی

وزارت جهاد کشاورزی60006000محمود خسرویبانک کشاورزی

1911
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720محمود داودی حمولهبانک کشاورزیروستای دیمه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

7لردگانچهارمحال و بختیاریتولید ترشی1912
فالرد سه راهی روستای 

کلواری
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400محمود رستمی مال خلیفهبانک توسعه تعاون

1913
تولید نبات و 

آبنبات و گز
3بروجنچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان - بختیاری 

ناحیه صنعتی - بروجن

2فاز - گندمان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محمود زمانی فرادنبهپست بانک

1914

واحد پرورش 

گوسفند 

دامداری)داشتی

( روستایی

1لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای - خانمیرزا- لردگان

برجویی
وزارت جهاد کشاورزی980980محمود فرخیبانک کشاورزی
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1915
پرورش زنبور 

عسل
2لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای سرتنگ - لردگان 

مسن
وزارت جهاد کشاورزی750600محمود کیانی پورصندوق کارآفرینی امید

1916

کارگاه 

- موزاییک زنی 

معدنی کوچک 

مقیاس

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500محمود مولوی وردنجانیپست بانکوردنجان2بنچهارمحال و بختیاری

1917
پرورش 

زنبورعسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستان کوهرنگ

روستای نصیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی750750محمود نصیری گلهصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت12401240محمود هاشم زاده کلواریپست بانککلواری فالرد3لردگانچهارمحال و بختیاریصنایع چوب1918

1919
پرواربندی دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران11201120محمودرضا کریمیبانک کشاورزیمنطقه عشایری منجرمویی2لردگانچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1920
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مدینه امیری دهنوییصندوق کارآفرینی امید

1921
لباس محلی 

اقوام
100100مدینه جلیل پیرانبانک توسعه تعاونلردگان جلیل آباد1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1922

پرورش 

زنبورعسل 

پرورش و )

فراوری طیور و 

(زنبورعسل

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

هیرگان ،شریف آباد منزل 

شخصی

وزارت جهاد کشاورزی690690مدینه مهدوریبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1923
کیار روستای قلعه ممکا 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مدینه مهربانی گهروئیبانک کشاورزی

1924
تابلو فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080مدینه هادیبانک توسعه تعاونبازفت روستای باغ چنار1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1925

پرورش 

گوسفند داشتی 

 75با ظرفیت 

راس در مناطق 

عشایری

2بروجنچهارمحال و بختیاری

شهرستان بروجن بخش 

بلداجی منطقه عشایری 

گلوگرد

سازمان امور عشایر ایران12001200مراد حسنی کوچکیبانک کشاورزی

1926

پرورش و 

کشت گیاهان 

دارویی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای نصیر اباد-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی960960مراد نصیری گلهبانک کشاورزی

1927
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی13501050مراد نظرپورپست بانکفخر ابا د صمصامی3کوهرنگچهارمحال و بختیاری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1928

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی در 75

مناطق عشایری

2بروجنچهارمحال و بختیاری

شهرستان بروجن بخش 

بلداجی منطقه عشایری 

چغاخور

سازمان امور عشایر ایران12301230مرادعلی آقابکیبانک کشاورزی

1929

پرورش ماهی 

قزل االی 

رنگین کمان

4اردلچهارمحال و بختیاری
اردل روستای رستم اباد پل 

فلزی سرداب سمت چپ
وزارت جهاد کشاورزی25002500مرتضی امیریبانک کشاورزی

1930

پرورش گاو 

شیری و 

پرورش دام 

سبک

وزارت جهاد کشاورزی20002000مرتضی حسنی کوچکیبانک کشاورزیروستای گلوگرد3بروجنچهارمحال و بختیاری

1931
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی13001300مرتضی ظفریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ده کهنه2اردلچهارمحال و بختیاری

1932
پرورش زنبور 

عسل
2فارسانچهارمحال و بختیاری

فیل اباد اخر خیابان 

فردوسی
وزارت جهاد کشاورزی600600مرتضی عسگری فیل آبادیبانک توسعه تعاون

1933

مکانیزاسیون 

کشاورزی 

(خرید تراکتور)

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای فانی آباد- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی785785مرتضی فرهادی بابادیبانک کشاورزی

1934
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

شهرستان کوهرنگ ، دشت 

زرین ، روستای علی آباد

وزارت جهاد کشاورزی720720مرتضی کرمیبانک کشاورزی

1935
تولید نبات و 

آبنبات و پولک
2کیارچهارمحال و بختیاری

روستای سرتشنیز خ رسالت 

1ک
وزارت صنعت، معدن و تجارت830830مرتضی مقصودی سرتشنیزیپست بانک

1936
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرجان ظفریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

900800مرجان ولیزادهپست بانکسامان هوره خ امام2سامانچهارمحال و بختیاریپست بانک1937
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

3فارسانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1938
خیابان امام -عیسی آباد

26پالک-حسین
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800مرضیه احمدی عیسی آبادیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه احمدی میالسیصندوق کارآفرینی امیدروستای باغ انار میالس1لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1939

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1940
تومانک خیابان اصلی ک 

دوم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه اکبری بنیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140مرضیه امیری دره رزگاهیصندوق کارآفرینی امیدامام اباد ارمند1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1941
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1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1942

سامان روستای هوره 

خیابان نماز کوچه 

25سرچشمه پالک

100100مرضیه بهاءلو هورهبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1943
البسه بختیاری 

لری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان شهرک 

هجرت خیابان شهدا
200200مرضیه حسینی ده چناریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1944

سامان روستای هوره 

خیابان اوزون داغ بن بست 

نیکوکار منزل درخشان

100100مرضیه حیدری بنیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1945

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100مرضیه خسرویصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1946
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100مرضیه خسروی چلوئیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1947
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

باغ بهزاد
200200مرضیه رحیمی جوب نساییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت650650مرضیه رحیمی ریگیصندوق کارآفرینی امیدرحیم اباد2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1948

1949
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

فالرد روستای ابو -لردگان

اسحاق
100100مرضیه سعیدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1950
باجه خدمات 

بانکی
300250مرضیه سلمانی پورباردییپست بانکروستای بارده خیابان شهداء2بنچهارمحال و بختیاری

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1951
- شهرستان لردگان 

روستای کل گچی
100100مرضیه شریفی ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1952
-صنایع دستی

گلیم بافی
6060مرضیه صالحیبانک توسعه تعاوناردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی1953

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

شهرک -دهنو –کوهرنگ 

منزل -(ع)امام حسین

محمدحسین غیبی پور

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450مرضیه غیبی پورصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه غیبی حاجیورپست بانکروستای ملک اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی1954

1955
رودوزیهای 

الحاقی
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر کوچه 

2فرهنگ پالک

100100مرضیه فتاحی سوادجانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1956
دوت البسه 

محلی بختیاری
170170مرضیه فتاحی میالسیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای باغ نار1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه قایدی وانانیبانک کشاورزیوانان خ اصلی1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1957
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1958
پرورش 

گاوشیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

دشت -شهرستان کوهرنگ-

زرین روستای علی آباد

وزارت جهاد کشاورزی760760مرضیه کریمی گلهبانک کشاورزی

1959
لباس های 

محلی اقوام
100100مرضیه محمدی ارمندیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ارمند1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1960
روستای - شهرستان لرگان

میالس
100100مرضیه محمدی میالسیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800مرضیه مشفقی جوبانک توسعه تعاوناسالم اباد میالس10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1961

1962

تولید مانتو و 

شلوار و لباس 

زنانه سفارشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت680680مرضیه نامداریصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای چالبطان3لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080مرضیه یوسفی حاجیوربانک کشاورزیشهرک امام حسین دهنو1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1963

1964
-صنایع دستی

چوقا بافی
100100مرغزار بهداروندی ده گهصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت495495مروارید بشوشبانک توسعه تعاونلردگان روستای کهیان2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1965

1966
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

سرمازه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مروارید نظری سرمازهصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم احمدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاریطرح قالیبافی1967

1968

تولید تابلو 

فرش دست 

بافت

وزارت صنعت، معدن و تجارت500300مریم احمدیبانک توسعه تعاونلردگان روستای ناغان سفلی3لردگانچهارمحال و بختیاری

1969
-صنایع دستی 

سرمه دوزی
10080مریم احمدیپست بانکاردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1970
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم احمدی پوربانک توسعه تعاوناردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

1971
-صنایع دستی

سرمه دوزی
100100مریم احمدی سرچاهیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم اکبریبانک توسعه تعاونروستای منجر مویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1972

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000مریم الماسی نسببانک کشاورزیسندگان فالرد6لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1973

4لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1974
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950مریم امیری ابراهیم محمدیصندوق کارآفرینی امید
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1975
دوخت البسه 

محلی وبختیاری
150150مریم امیری دره رزگاهیصندوق کارآفرینی امیدروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1976
کیار روستای موسی اباد 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم امینی سرتشنیزیبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی1977

شهرستان کیار روستای 

امیر آباد جنب جنب خانه 

بهداشت

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم آذربانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1978
روستای کاکلک جنب 

مسجد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم باقری کاکلکیبانک کشاورزی

1979
مصنوعات 

چرمی
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر جنب خانه 

بهداشت قدیم

200200مریم بالیزوانبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1980
پرورش 

زنبورعسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-بیرگان-شهرستان کوهرنگ

روستای دزک آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000مریم بهادری اصلصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت490490مریم بهرامیبانک توسعه تعاونعیسی آباد خیابان اصلی3فارسانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1981

1982
-صنایع دستی

چوقا بافی
100100مریم بهرامی دشتکیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای افسراباد1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1983
هرچگان جاده کاکلک 

روبروی مدرسه راهنمایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم بیگیبانک توسعه تعاون

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1984
 115شهرکرد خیابان یاس 

20پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم بیگی هرچگانیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم ترکی هرچگانیبانک توسعه تعاونهرچگان محله باال1شهرکردچهارمحال و بختیاریخیاطی1985

1986
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

دهنو میالس  –لردگان 

سفلی

150150مریم تالجصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم ثابت لردجانیبانک توسعه تعاونروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1987

100100مریم جلیل شش بهرهصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای دارجونه1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1988
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1989
دوخت البسه 

محلی وبختیاری
150150مریم جلیل طهماسبیصندوق کارآفرینی امیدروستای کینک1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1990
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت410410مریم حاجی پور میالسیپست بانک

1991
قالیبافی 

روستایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم حسن زاده سورشجانیبانک کشاورزیروستای ارجنک- شهرکرد1شهرکردچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200مریم حسنیپست بانکلردگان روستای شهرک فجر10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1992
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وزارت صنعت، معدن و تجارت15501550مریم خالدیبانک کشاورزیلردگان منجر مویی1لردگانچهارمحال و بختیاریتولید تابلو فرش1993

1994
مزرعه پرورش 

ماهی
4اردلچهارمحال و بختیاری

-افسرآباد - شهرستان اردل 

مزرعه پرورش ماهی 

خدامرادی

وزارت جهاد کشاورزی40004000مریم خدامرادی دشتکیبانک کشاورزی

1995
لباسهای محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان بخش منج روستای 

ابچنار زیالیی
100100مریم خدمتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1996
کیار روستای جعفراباد 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم خلیلیان شلمزاریبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقابافی1997
-شهرستان کوهرنگ

روستای سر آقاسید
100100مریم دادورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم رحیمی منصفبانک توسعه تعاونروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1998

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم رمضانی رمضانیبانک کشاورزیگهرو قلعه ممکا1کیارچهارمحال و بختیاری*قالی بافی1999

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2000

سامان ایلبگی خیابان 

ایثارگران نبش کوچه امام 

رضا

100100مریم زرتشتی ایل بیگیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2001

تابلو 

فرش )فرش

(دستباف

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان مسکن 

102 واحد 4مهر بلوک بی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم سلیمانیصندوق کارآفرینی امید

2002
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100مریم سینازادهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2003
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار منطقه 

مشایخ روستای برنجگان

100100مریم شریفیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مریم شریفیبانک توسعه تعاونشهرستان روستای ریگ1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2004
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بنچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2005
یانچشمه خیابان اصلی 

جنب مدرسه نجمه
100100مریم شکراللهی یانچشمهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2006
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان ولیعصر کوچه 

459 پالک 83

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم شهرانی پورصندوق کارآفرینی امید
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2007
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

کران خیابان اصلی کوچه 

شهید حکمت منزل 

شخصی رستم اسماعیلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم شهرانی کرانیصندوق کارآفرینی امید

2008
-صنایع دستی

گلیم بافی
10080مریم شیخ ابوالحسنیپست بانکاردل روستای شیخ محمود1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2009

تولید 

مصنوعات 

چرمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم صالحی فارسانیصندوق کارآفرینی امیدروستای مورز1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2010
پرواربندی بره 

صنعتی
4لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای سرتنگ -خانمیرزا

دینار عالی
وزارت جهاد کشاورزی40004000مریم طاهری بیدستانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم ظهرابی اله کوهیصندوق کارآفرینی امیداردل2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک2011

2سامانچهارمحال و بختیاریپست بانک2012

خیابان -روستای دشتی

پست بانک -شهیدمهدیقلی 

دشتی

700600مریم عرب دشتیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2013
کشت و تولید 

زعفران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی500400مریم عزیزیانبانک توسعه تعاونروستای کران سر قلعه2فارسانچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2014
روستای - شهرستان لردگان

باغ انار
100100مریم فتاحی میالسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2015
روستای نوآباد خیابان دانش 

144 پالک 1کوچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم فروزنده هفشجانیبانک کشاورزی

2016

خیاطی ، مانتو 

تولید )دوز 

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

روستا فیل آبادخیابان 

 منزل 52مخابرات کوچه 

شخصی نقی فرامرزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم قربانی فیل آبادیصندوق کارآفرینی امید

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی2017

-چهار محال و بختیاری 

روستای -شهرستان کیار 

حاجی آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم قنبریان حاجی آبادیپست بانک

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2018
روستای - شهرستان لردگان

ناغان
140140مریم کریمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2019
خیاطی البسه 

محلی وبختیاری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

منجرمویی
200200مریم کریمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم کریمی منجرموییبانک توسعه تعاونمنجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2020

2021
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم کیانی هفت لنگیبانک کشاورزیاردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

2022
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
200200مریم محمدی چیگوییصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای سید محمد1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2023
شهرکرد روستای خوی 

جنب گلزار شهدا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم مردانی دهکردیصندوق کارآفرینی امید

2024

شرکت تعاونی 

پرنده خوش 

آواز در 

سرزمینهای 

بلند زردکوه

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران میدان دهیاری خیابان 

 طبقه 320اصلی پالک 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200مریم مردانی کرانیصندوق کارآفرینی امید

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2025

سامان روستای ایلبگی 

خیابان ایثارگران کووی امام 

17رضا پالک 

100100مریم مظاهری چم چنگیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500250مریم مقصودی شورابیپست بانکسامان شوراب5سامانچهارمحال و بختیاریکارگاه خیاطی2026

2027
پرورش 

زنبورعسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستان کوهرنگ

مزرعه زوزو-خوربکول 
وزارت جهاد کشاورزی750450مریم مهدی پوربیرگانیصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2028

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای غریب آباد

100100مریم موسائیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120مریم موسوی لردجانیبانک کشاورزیلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2029

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2030
سامان روستای شوراب 

صغیر جنب خیابان اصلی
100100مریم مولوی وردنجانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی500300مریم میری خراجیپست بانکسلم منزل شخصی2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری2031

3فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی2032

خ - ده چشمه- فارسان

- به طرف پیرغار- اصلی

36کوچه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت11501150مریم نجفیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت650650مریم نصیریصندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاریتولیدی پوشاک2033

100100مریم نصیریصندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقا بافی2034
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2035

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای نصیر آباد

100100مریم نصیری گلهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2036

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران کوچه دهیاری جنب 

مدرسه شهید حکمت منزل 

شخصی احمد اسماعیلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم نظریصندوق کارآفرینی امید
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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی2037

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

-روستای دهنو-کوهرنگ

(ع)شهرک امام حسین 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم یوسفی تباصندوق کارآفرینی امید

2038
قالیبافی 

روستایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مژده حسن زاده سورشجانیبانک توسعه تعاونروستای ارجنک- شهرکرد1شهرکردچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مژده فرامرزی بابادیبانک کشاورزیروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی2039

2040

-صنایع دستی

رودوزیهای 

الحاقی

10080مژکان ظفری ده کهنهپست بانکاردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مژگان افراشتهبانک توسعه تعاونمسن1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2041

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مژگان بدریصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ کوی شهید بهشتی1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی2042

2043
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای قلعه تک- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی650650مژگان بهادری بابادیپست بانک

2044
لباس محلی 

اقوام
200200مژگان جهانیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوانمردی-لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2045

- چهارمحال و بختیاری 

- روستای چمعالی - سامان 

کوچه شهید صادقی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مژگان رضویبانک کشاورزی

2046
البسه )خیاطی 

(محلی
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستان کوهرنگ

روستای امیرآباد
380380مژگان سلجوقیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاری**قالی بافی2047
گهرو میدان شهداء کوچه 

عالم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مژگان شیری دزکیبانک کشاورزی

2048
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100مژگان عوض پورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2049
فرش بافی و به 

بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

شهرستان کیار روستار 

زوردگان کوچه شهید 

 63حفیظ سلطانی پالک 

منزل شخصی سعید سلطانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مژگان محمدی بهرام آبادیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مژگان مهری بابایصندوق کارآفرینی امیدروستای میان رودان1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی2050
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2051
تولید -خیاطی

پوشاک
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای کوی -کوهرنگ

شهید بهشتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت530530مستانه محمدحسینی حاجیوربانک توسعه تعاون

2052

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2شهرکردچهارمحال و بختیاری
جنب - روستای خوی 

مسجد جامع
600250مسعود حبیبی خوییپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی2053
لردگان روستای ساخت 

سردشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800مسعود خالدی سردشتیبانک توسعه تعاون

وزارت ورزش و جوانان40004000مسعود محمودیبانک کشاورزیارمند روستای جغد5لردگانچهارمحال و بختیاریباشگاه رفتینگ2054

2055
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای نظرآباد- کوهرنگ 

وزارت جهاد کشاورزی920920مسلم بالی پور بابادیبانک کشاورزی

2056
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی650650مسلم جباری سلمیپست بانکروستای سلم2کیارچهارمحال و بختیاری

2057
تکثیر بچه 

ماهی قزل آال
وزارت جهاد کشاورزی45003500مسلم رئیسی اردلیپست بانکاردل روستای بهشت اباد5اردلچهارمحال و بختیاری

2فارسانچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور2058
ده چشمه خیابان اصلی 

81پالک
وزارت جهاد کشاورزی785785مسلم فدایی ده چشمهبانک کشاورزی

2059
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی755500مسلم کریمیپست بانککوهرنگ دشت زری2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2060
پرورش گاو 

شیری
2فارسانچهارمحال و بختیاری

پالک - روستا عیسی آباد 

429
وزارت جهاد کشاورزی11901190مسیح اهلل رییسی عیسی آبادیبانک کشاورزی

2061
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی400400مسیح یوسفی حاجیوربانک کشاورزیشهرک امام حسین دهنو1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2062
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی11201120مصطفی احمدی ده چناریبانک کشاورزیمرادان- لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت900495مصطفی اسکندری چم گاویبانک توسعه تعاونده صحرا2لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی2063

2064

پرورش دام 

سبک و 

سنگین 

پرواربندی بره )

(صنعتی

4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا ده 

چشمه برنکان جنب ویالی 

اداره آب سازمان آب منطقه 

ای حاشیه رودخانه پیرغار

وزارت جهاد کشاورزی30001920مصطفی پوالدیبانک کشاورزی
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2کیارچهارمحال و بختیاریبوم گردی2065

روستای - شهرستان کیار

منزل - دورک شاپوری 

شخصی

857500مصطفی جابریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2066

سری دوزی 

لباس 

تولید )مردانه

(پوشاک

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهار محال و بختیاری 

شهرستان فارسان، روستا 

کران، خیابان اصلی؛ کوچه 

سفلی، پالک بعداز فلکه 

قلعه، طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مصطفی رحیمیصندوق کارآفرینی امید

2067
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی849849مصطفی رمضانی ناغانیپست بانکروستای دهنو-ناغان - کیار 2کیارچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری2068

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای خویه- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی520520مصطفی عبدالهیبانک کشاورزی

2069

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
-ده چشمه خیابان اصلی

روبروی شرکت تعاونی قدیم
وزارت جهاد کشاورزی11401140مصطفی قاسمی ده چشمهبانک کشاورزی

2070

خرید تراکتور و 

ادوات نوین 

ماشین االت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی879879مظفر فرامرزیبانک کشاورزیکالمویی- خانمیرزا-لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری

2071

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100معصومه احمدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2072
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100معصومه احمدی سرموریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2073
-شوراب صغیر -سامان 

شهرک بقیه اهلل
100100معصومه احمدی شورابیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی2074
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450معصومه امیری ابراهیم محمدیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000600معصومه امیری ده نویبانک توسعه تعاونروستای کوشه10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2075

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2076
شهرکردروستای خوی 

خیابان نبی اکرم کوچه بالل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه امینی خوییصندوق کارآفرینی امید

2077
قالیبافی در جه 

2
وزارت صنعت، معدن و تجارت10090معصومه بارونیبانک کشاورزیاردل روستای کاوند1اردلچهارمحال و بختیاری

2078

خیاطی ، مانتو 

تولید )دوز 

(پوشاک 

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران جاده اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150معصومه تیموری کرانیصندوق کارآفرینی امید
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2079
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای مهدی - کوهرنگ

آباد

وزارت جهاد کشاورزی700700معصومه جمشیدنیابانک توسعه تعاون

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2080
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160معصومه حسنی ساطحیبانک کشاورزی

2081
لباس های 

محلیی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

سرقلعه
100100معصومه حسنی ساطحیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2082
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای - کوهرنگ 

خسروآباد

وزارت جهاد کشاورزی1120800معصومه خسروی بابادیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2083

سامان سوادجان خیابان 

ولی عصر کوچه سعدی 

5پالک 

100100معصومه خسروی سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2084
شهرستان کیار روستای 

سرتشنیز
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه خیریبانک کشاورزی

2085

کار گاه متمرکز 

فرش دستباف 

بهار هوره

4سامانچهارمحال و بختیاری
کوی _خیابان امام_هوره 

17پالک _زمزم
وزارت صنعت، معدن و تجارت9800معصومه درخشانبانک کشاورزی

2086

پرورش 

گوسفند داشتی 

 در مناطق 75

عشایری

2بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن منطقه 

عشایری دره ریز نقنه
سازمان امور عشایر ایران12371237معصومه دهقانبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه دورکیپست بانکشوراب صغیر1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2087

2088
پرورش ماهی 

سردآبی قزل آال
2کیارچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

شهرستان ناغان روستای 

چهارتخته

وزارت جهاد کشاورزی24001580معصومه رفیع زادهپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه ریاحی چلوانیبانک کشاورزیسامان چلوان1سامانچهارمحال و بختیاریفرش بافی2089

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه ریاحی چلوانیبانک کشاورزیچلوان2سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2090
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2091

تولید و توسعه 

دست بافته 

و  )های سنتی 

 (صنایع دستی 

با ظاهری 

مدرن بر پایه 

طرح های اصیل

وزارت صنعت، معدن و تجارت36003600معصومه رئیسیصندوق کارآفرینی امیداستان چهارمحال و بختیاری8شهرکردچهارمحال و بختیاری

2092
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100معصومه زارع فارسانیبانک کشاورزیاردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2093

روستای ارجنک خ ولی 

عصر ک مسجد جامع جامع 

7پ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه شیخی ارجنکیبانک کشاورزی

2094

پرورش دام 

اصالح )سبک 

(نژادی

15کوهرنگچهارمحال و بختیاری
شهرستان کوهرنگ بخش 

دواب شهر صمصامی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000معصومه شیرمردی شاه قاسمیبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی2095

شهرستان کیار روستای 

قلعه تک خیابان جهانبین 

 8کوچه مخابرات پالک 

منزل نورالدین شیروانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه شیروانی قلعه تکیبانک کشاورزی

2096

رودوزی های 

سرمه -الحاقی

دوزی

1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای سوادجان 

 منزل حسینعلی 58پالک 

حیدری

10080معصومه صدری سوادجانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2097
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

ارمند علیاء –لردگان 
150150معصومه صفاییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2098
سامان روستای چمعالی 

منزل شخصی اکبر صفری
100100معصومه صفریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه فرامرزی بابادیصندوق کارآفرینی امیدروستای ملک اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی2099

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2100

سامان روستای چمزین 

جاده تیران بعد از میدان 

فوتبال

100100معصومه فرجی چم زینیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2101
سامان روستای ایلبگی 

14خیابان ایثارگران پالک
100100معصومه فالحی چمعالیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2102
روستای علی اباد دشت 

زرین
100100معصومه کریمی گلهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2103
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
150150معصومه کریمی منجرموییصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای رحیم آباد1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2104

پرورش ماهیان 

سردآبی شرکت 

 آبسرده306

21اردلچهارمحال و بختیاری
شهرستان اردل، روستای 

آبسرده
وزارت جهاد کشاورزی260002000معصومه کهیانی کریبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2105
هرچگان خیابان شهید 

باهنر بلوار رهبر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه کیانیبانک کشاورزی

2106

تولید 

مصنوعات 

چرمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500معصومه محمدی ازادصندوق کارآفرینی امیدروستای میهه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2107

صنایع چوب و 

ام دی اف نقش 

نگین

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000معصومه محمدی منجرموییبانک توسعه تعاونروستای منجرمویی3لردگانچهارمحال و بختیاری

3فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی2108
ده چشمه خ اصلی نرسیده 

به پیر غار
وزارت صنعت، معدن و تجارت550550معصومه محمودی ده چشمهبانک توسعه تعاون

2109

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز 

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

فیل آباد خیابان سعدی 

60غربی کوچه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150معصومه محمودی فرپست بانک

1کیارچهارمحال و بختیاری*قالی بافی2110
قلعه ممکاکوچه گلزار -گهرو

شهداء
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه محمودی گهروییبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500معصومه مالئیصندوق کارآفرینی امیداردل میانکوه روستای کنمی2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک2111

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه موسویبانک توسعه تعاونابچنار ارمند1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2112

2113
پرورش 

گوسفند داشتی
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای شیخ - کوهرنگ

علیخان

وزارت جهاد کشاورزی720720معصومه موالئی آرپناهیبانک کشاورزی

100100ملک تاج زمان پورصندوق کارآفرینی امیدفخر اباد صمصامی1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2114
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2115
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100ملک تاج مرتضوی دوپالنیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی2116

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

-روستای دهنو-کوهرنگ

(ع)شهرک امام حسین 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملک تاج یوسفی بابادیصندوق کارآفرینی امید
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2117

شیالت 

پرورش )

ماهیان سرد 

(آبی 

2کیارچهارمحال و بختیاری
- چهارمحال و بختیاری 

روستای دماب-ناغان- کیار 
وزارت جهاد کشاورزی13201320ملک محمد کرمیصندوق کارآفرینی امید

2118
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

- شهرستان کوهرنگ 

شهرک - روستای میهه 

میهه

بانک کشاورزی
ملک نساء محمدی احمد 

محمودی
وزارت جهاد کشاورزی720720

2119
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی1160800ملکی جان اسدی دومکانیپست بانکخانمیرزا صفی آباد2لردگانچهارمحال و بختیاری

2120
لباسهای محلی 

اقوام
200200ملکی موسوی سردشتیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای مونجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2121

سامان روستای گرم دره 

خیابان اصلی کوچه شهید 

تیمور مردانی

100100ملیحه صفری ازان آخاریبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2122

سامان روستای دشتی 

خیابان ولیعصر منزل 

شخصی

100100ملیحه کنجعلی دشتیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2123
روستای - شهرستان لردگان

شهرک فجر
140140ملیحه موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2124
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای - کوهرنگ 

خسروآباد

وزارت جهاد کشاورزی720600منصور خسروی بابادیبانک کشاورزی

100100منصور سلمانی پورشیخ شبانیپست بانکشیخ شبان خ امامزاده1بنچهارمحال و بختیاریخاتم کاری2125
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2126

تولید و تعمیر 

مبل و اثاثیه 

غیر فلزی 

مبلمان و )

مصنوعات 

(چوبی

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان فیل آباد 

،اسکندر آباد،خیابان اصلی 

نرسیده به جاده قلعه بر 

آفتاب ،کوچه حاج اکبر 

محمودی، طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500منصور فرامرزیپست بانک

2127
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی13001300منوچهر احمدی سرچاهیبانک کشاورزیاردل روستای سرچاه2اردلچهارمحال و بختیاری

2128
پرورش زنبور 

عسل
2فارسانچهارمحال و بختیاری

روستای گوشه جنب پست 

بانک گوشه
وزارت جهاد کشاورزی755755منوچهر غفاری نیاپست بانک

2129

مکانیزاسیون 

کشاورزی 

(خرید تراکتور)

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری، شهرستان 

کوهرنگ، روستای علی شاه 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی800800منوچهر موسائی گلهبانک کشاورزی
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2کیارچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور2130
چهارطاق فر - ناغان-کیار

خور
وزارت جهاد کشاورزی12601260منوچهر هاشمیبانک کشاورزی

2بروجنچهارمحال و بختیاریچوقا بافی2131

چهار محال و بختیاری ، 

شهرستان بروجن ، روستای 

گلوگرد ، منزل سعید 

رمضانی

150150منور رمضانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2132
هرچگان خیابان شهید 

باهنر بلوار رهبر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منیجه دهقانیصندوق کارآفرینی امید

2133
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای هوره 

خیابان امام خیابان شهید 

محمود پور

100100منیژه بهاءلو هورهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2134
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
140140منیژه خالدیصندوق کارآفرینی امیدسردشت روستا ابزیر1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2135

دوخت البسه 

محلی بختیاری 

و لری

170170منیژه خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امیدروستای آبزیر سردشت1لردگانچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی2136

شهرکرد سامان روستای 

شوراب صغیر جنب مسجد 

امام حسین

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منیژه رحیمی کاه کشیبانک توسعه تعاون

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2137
-میهه-شهرستان کوهرنگ

شهرک میهه
100100منیژه طاهری میرقائدبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2138
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان شهرک 

فجر
200200منیژه محمدی کهیانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منیژه موسوی بیدلیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2139

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2140

سامان روستای سوادجان 

خیابان شهید امام قلی 

عسگری

100100مهتاب بزرگ پور سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2141

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز 

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

فیل آبادخیابان ساحل 

شرقی منزل حامد بهرامی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مهتاب بهرامی فیل آبادیصندوق کارآفرینی امید

2142
پرورش 

زنبورعسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستان کوهرنگ

روستای دیمه
وزارت جهاد کشاورزی750450مهتاب داودیصندوق کارآفرینی امید

2143
فرش بافی و به 

بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

-چهار محال و بختیاری 

روستای -شهرستان کیار 

خیابان شهید سیفی-سلم 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهتاب فالح دستناییبانک کشاورزی

2144
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

شش بهره
150150مهتاب وییسی شش بهرهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی آخوندیبانک کشاورزیروستای پهنا- شهرستان بن 2بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2145

وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی تاجی اشکفتکیبانک توسعه تعاونروستای حاجی آباد2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری2146

3بنچهارمحال و بختیاریبوم گردی2147
روستای - شهرستان بن 

بارده
710210مهدی حیدرپورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2148
قالیبافی و 

گلدوزی هانیه
3لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان بخش رودشت 

روستای آبزیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت460460مهدی خالدیبانک توسعه تعاون

2149
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دیمه-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی960960مهدی داودیبانک کشاورزی

2150

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری
منطقه /چلگرد/کوهرنگ

عشایری قاسم آباد سرخ کوه
سازمان امور عشایر ایران496496مهدی طاهری میرقایدبانک کشاورزی

2151
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای موسی - کوهرنگ

آباد سیلگاه

وزارت جهاد کشاورزی700600مهدی علی پور احمدیبانک توسعه تعاون

5لردگانچهارمحال و بختیاریگلخانه2152

چهارمحال و 

بختیاری،لردگان،خانمیرزا،رو

ستای ده صحرا

وزارت جهاد کشاورزی60006000مهدی محمدی جانکیبانک کشاورزی

2153
پرورش 

بوقلمون صنعتی
8کیارچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری 

بخش ناغان روستای - کیار 

کردان

وزارت جهاد کشاورزی97009000مهدی نامدارپورپست بانک

2154
پرورابندی بره 

صنعتی
3لردگانچهارمحال و بختیاری

- خانمیرزا -لردگان 

روستای حسن هندو
وزارت جهاد کشاورزی38003800مهدی نوروزی حسن هندوئیبانک کشاورزی

2155
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی384384مهدی یوسفی بابادیبانک کشاورزیروستای دهنو1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی13801380مهدیقلی اسدی آقبالغیبانک کشاورزیسورشجان روستای آق بالغ2شهرکردچهارمحال و بختیاریدامداری2156

2157
پروار بندی بره 

صنعتی
6لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا روستای دهنو باغ 

بهزاد

وزارت جهاد کشاورزی40004000مهراب الماسی بهزادیبانک کشاورزی

2158
دامداری 

پرورش گاو
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی900900مهراب حیدری حیدریبانک کشاورزی
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2159

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

3کوهرنگچهارمحال و بختیاری
منطقه عشایری /کوهرنگ

نعل اشکنان علیا
سازمان امور عشایر ایران24002000مهراب موسایی گلهبانک کشاورزی

2160
پرورش گاو 

 راسی5شیری 
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای قاسم - کوهرنگ 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی600600مهراب میرقائدبانک توسعه تعاون

2161
-صنایع دستی 

سرمه دوزی
100100مهرافروز خسرویانصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری2162

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای محمد - کوهرنگ

آباد

وزارت جهاد کشاورزی720720مهران خسروی بابادیبانک کشاورزی

2163

تولید فرش 

-دستباف

مشاغل خانگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهرانگیز احمدی ده کهنهصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2164
هرچگان خ ش ترکی محله 

باال
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهرانگیز ترکی هرچگانیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی2165
تومانک خیابان اصلی ک 

دوم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهرانگیز کیانیپست بانک

2166

لباس های 

محلی اقوام 

بختیاری

1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان شوراب صغیر شهرک 

بهمن 22بقیه اهلل خیابان 

1پالک 

200200مهرانگیز مولوی وردنجانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری2167

چهارمحال بختیاری 

شهرستان کوهرنگ روستای 

نظرآباد

وزارت جهاد کشاورزی720720مهرداد بالی پور بابادیبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2168
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مهری پیرانیبانک توسعه تعاون

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2169
روستای - شهرستان لردگان

ده باغ
140140مهری جان خالدی ماموریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2170

دوخت لباس 

های محلی 

بختیاری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاری
شهرستان کوهرنگ بیرگان 

روستای شهریاری
100100مهری عباسی بیرگانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی2171
قلعه تک خیابان اصلی 

کوچه حافظ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهری گل صفایی هفشجانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهسا بهارلویی یانچشمهبانک کشاورزییانچشمه خیابان سوم غربی1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی2172
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1فارسانچهارمحال و بختیاریتولید گلیم2173
روستای -شهرستان فارسان

منزل شخصی-عیسی آباد 
100100مهستی بهرامیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز احمدیپست بانکالرک1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی2174

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی2175
یانچشمه خیابان اول شرقی 

جنب مدرسه وحدت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز امانی بنیبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2176
هرچگان کوچه شهید 

عباس ترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز بیگی هرچگانیبانک کشاورزی

2177
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی23502350مهناز حاتمی تل مارانیبانک کشاورزیلردگان روستای تل ماران2لردگانچهارمحال و بختیاری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2178
--شهرستان کوهرنگ 

روستای دهنو علیا
9696مهناز حبیبیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2179
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

روستای چاهگاه  –لردگان 

سادات

100100مهناز حسینی چاگاهیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2180
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

گل بج
100100مهناز خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2181
سامان روستای شوراب 

صغیر منزل رضا رحیمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز رحیمی شورابیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز رمضانیبانک کشاورزیروستای قلعه ممکا1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2182

1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی2183

شهرستان کیار روستای 

خراجی خیابان اصلی کوچه 

مهر

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز سواری خراجیبانک کشاورزی

2184
-صنایع دستی

سرمه دوزی
10080مهناز ظفریپست بانکاردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2185

تولید مانتو و 

شلوار و لباس 

زنانه 

تولید )سفارشی

(پوشاک

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان بخش 

جونقان شهر پردنجان 

ورودی شهر کوچه شماره 

یک انتهای خیابان فردوسی 

طبقه همکف1پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مهناز عظیمی پردنجانیپست بانک

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2186

چهارمحال و بختیاری کیار 

شرقی روستای دزک 

خیابان امام حسن

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز یعقوبی سورکیبانک کشاورزی
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2187
دوخت لباس و 

لباس محلی
2اردلچهارمحال و بختیاری

اردل روستای لیرابی خیابان 

شهید میرعالیی کوچه اول 

2سمت چپ پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مهنوش گنجی زاده ممسنیصندوق کارآفرینی امید

2شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2188

چهارمحال و بختیاری 

شهرکرد روستای دستگرد 

امامزاده

وزارت صنعت، معدن و تجارت480480مهوش ابراهیمی دستگردیبانک توسعه تعاون

2189
فرش دستباف 

و دستبافته ها
1بنچهارمحال و بختیاری

الرک خیابان اصلی روبرو 

مدرسه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهوش احمدی بنیپست بانک

2190
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100مهوش احمدی پورصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2191
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060مهوش احمدی چلوییبانک توسعه تعاوناردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهوش بیگی هرچگانیصندوق کارآفرینی امید57هرچگان کوچه باهنر پ1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2192

2193

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

10080مهوش تاصیدیپست بانکاردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2194

کیار روستای تشنیز خیابان 

اصلی کوچه شهید سیف اهلل 

میرزایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهوش میرزایی تشنیزیبانک کشاورزی

2195

تولید مانتو 

شلوار و لباس 

زنانه سفارشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت600450مهین بابامیرساطحیبانک توسعه تعاوناحمد اباد2لردگانچهارمحال و بختیاری

2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی2196
لردگان روستای شهرک 

فجر برافتاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مهین توسلی فربانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مهین حاجی پورمیالسیبانک توسعه تعاونروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2197

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110مهین خالدیپست بانکروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2198

1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2199
سامان شوراب صغیر کوچه 

شهید سید تقی نوربخش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین رحیمی شورابیبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاری*قالی بافی2200
قلعه ممکاکوچه -گهرو

شهید محزون
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین صیدی ده کهنه ایبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی2201

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای قاسم - کوهرنگ 

آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت8888مهین طاهری میرقائدبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2202
ارجنک روبروی بانک 

صادرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین فروزندهبانک کشاورزی
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1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2203
سامان روستای سوادجان 

2کوچه سعدی پالک 
100100مهین کریمیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین کریمیصندوق کارآفرینی امیدرحیم اباد1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2204

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مهین موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی2205

2206
واحد پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی720720موسی اسدی حسن وندبانک کشاورزیتبرک بازفت2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2207
پرده دوز تولید 

پرده
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350موسی اسمعیلیبانک توسعه تعاونصالحات3لردگانچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری2208

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دیمه- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی750750موسی داودی حمولهصندوق کارآفرینی امید

2209

پرورش 

گوسفند داشتی 

صنعتی

1لردگانچهارمحال و بختیاری
فالرد روستای - لردگان

میشان سفال
وزارت جهاد کشاورزی23502350موسی صالحی میشانیبانک کشاورزی

2210
دفتر پیشخوان 

خدمات دولت
2لردگانچهارمحال و بختیاری

بلوار - مال خلیفه - لردگان 

شهدا
180180موسی قنبریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2211
تولید مبلمان و 

مصنوعات چوبی
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

-روستای دهنو-کوهرنگ

(ع)شهرک امام حسین 

وزارت صنعت، معدن و تجارت730550موسی نجفیصندوق کارآفرینی امید

2212

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
ده چشمه خ اصلی کوچه 

2پالک 14
وزارت جهاد کشاورزی12601260موسی یداللهی خواهبانک کشاورزی

4سامانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک2213
روستای - سامان -شهرکرد

شوراب صغیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت850850مونس صدیقی سامانیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150میترا محمدی احمدی محمودیصندوق کارآفرینی امیدشهرک عشایری چلگرد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی2214

2215

احداث و راه 

اندازی اقامتگاه 

بوم گردی

5اردلچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان اردل منطقه 

میانکوه محور ناغان به 

خوزستان نرسیده به 

4دریاچه کارون 

25002000میثم صفریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2216

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس در 75

مناطق عشایری

2بروجنچهارمحال و بختیاری

شهرستان بروجن بخش 

بلداجی منطقه عشایری 

چغاخور

سازمان امور عشایر ایران12301230میرزاعلی آقا بیگی آلوقرهبانک کشاورزی

2217

پرورش 

گوسفتد داشتی 

در مناطق 

 75عشایری 

راس

2بروجنچهارمحال و بختیاری

شهرستان بروجن بخش 

بلداجی منطقه عشایری 

چغاخور

سازمان امور عشایر ایران12001200میالد آقا بیگیبانک کشاورزی

2218
اقامتگاه بوم 

گردی
4فارسانچهارمحال و بختیاری

ده چشمه خیابان اصلی 

کوچه بانک صادرات 

222پالک

1400340میالد فدایی ده چشمهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2219
تولید زعفران 

در سطح وسیع
2فارسانچهارمحال و بختیاری

روستای چوبین خیابان 

اصلی
وزارت جهاد کشاورزی1200900میالد مالکی فارسانیپست بانک

2شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2220

چهارمحال و بختیاری 

شهرکرد روستای دستگرد 

امامزاده

وزارت صنعت، معدن و تجارت490490میمنت ابراهیمی دستگردیبانک توسعه تعاون

2221
کارگاه قالی 

بافی
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مینا بهارلویی یانچشمهبانک کشاورزی

2222
مبین دوخت 

خانمیرزا لردگان
2لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان خانمیرزا روستای 

ده ترکان
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450مینا جمالی ده ترکانیبانک توسعه تعاون

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2223
شهرستان لردگان شهرک 

فجر
100100مینا خالدی سردشتیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2224
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دهنو

100100مینا عبداللهی دهنویصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2225
تولید -خیاطی

پوشاک
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

- شهر چلگرد- کوهرنگ

شهرک عشایری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مینا غیبی پورصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت2226
بخش الران روستای آقبالغ 

کوچه گلشن جنب مخابرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مینا قاسمیبانک کشاورزی

2227
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100مینا کهیانیبانک کشاورزیاردل روستای شوران1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1فارسانچهارمحال و بختیاریبوم گردی2228
ده چشمه خیابان اصلی 

2 پالک 15کوچه 
480480مینا محمودی ده چشمهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فارسانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک2229
روستای فیل اباد خیابان 

31ساحل شرقی کوچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مینا محمودی فیل ابادیصندوق کارآفرینی امید

1کیارچهارمحال و بختیاری*قالی بافی2230
قلعه ممکاکوچه -گهرو

شهید محزون
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مینا محمودی گهروییبانک کشاورزی

2شهرکردچهارمحال و بختیاریزنبور عسل2231
بخش -شهرستان شهرکرد

روستای نوآباد-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی700700مینا نقی زادهپست بانک

2232
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100مینو مهدی پور باجگیرانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی670670نادر اسدیبانک کشاورزیشهرکرد سورشجان اقبالغ2شهرکردچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور2233

2234
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750نادر انصاری بارزیصندوق کارآفرینی امیدلردگان دهنو بارز2لردگانچهارمحال و بختیاری

2کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2235
روستای سلم خ شهید 

کیانی ک امید
وزارت جهاد کشاورزی17001700نادر محرابیبانک کشاورزی

2236

خرید ادوات و 

ماشین آالت 

نوین 

مکان)کشاورزی

(یزاسیون

وزارت جهاد کشاورزی823823نادرقلی امیری ابراهیم محمدیبانک کشاورزیدهنو میالس- لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

2237
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100نارنج جابریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2238
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100نارنج خسروزاده اردلیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2239
شهرستان روستای کالر 

سفلی
100100نارنج شریفیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناز بی بی موسویصندوق کارآفرینی امیدمنجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2240

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناز پری خسرویصندوق کارآفرینی امیداردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاریطرح قالیبافی2241

2242
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
200130نازآفرین حسنی ساطحیصندوق کارآفرینی امیدروستای کالر سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2243
پرورش زنبور 

عسل
2لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای فجر 

برآفتاب
وزارت جهاد کشاورزی750600نازدار خالدی برهنهصندوق کارآفرینی امید

2244
صنایع دستی 

قالی بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060نازدار محمودیانبانک توسعه تعاونشهرستان اردل روستای چلو2اردلچهارمحال و بختیاری
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2245
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا برجویی
وزارت جهاد کشاورزی690690نازنین خسرویبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی2246
روستای بارده خیابان امام 

خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نازنین زهرا کریم زاده سورشجانیبانک کشاورزی

2247

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2اردلچهارمحال و بختیاری

- روستای رستم اباد - اردل 

دفتر - خیابان شهید معلم 

پست بانک

812230نازنین طاهری منفرد رستمیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2248
پرورش ماهیان 

سرد ابی
وزارت جهاد کشاورزی20402040نازنین نادری لردجانیبانک کشاورزیروستای شیدان2لردگانچهارمحال و بختیاری

140140نازی جان محمودیان بارزیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ده بارز1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2249
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2250
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان منج شهرک مشک 

دوزان خیابان امام خمینی
200200نازی جلیل طهماسبیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2251
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری لردگان روستای 

امام اباد

150150نازی خالدیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2252
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی750750نازی غریبیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی2اردلچهارمحال و بختیاری

2253

واحد پرورش 

گاو شیری 

صنعتی

وزارت جهاد کشاورزی28002800ناصر احمدیصندوق کارآفرینی امید402راستاب پالک فرعی 4فارسانچهارمحال و بختیاری

2254
خرید ادوات 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی20002000ناصر شبانی سفیددشتیبانک کشاورزیبروجن روستای دهنو2بروجنچهارمحال و بختیاری

2255

پرورش 

زنبورعسل 

پرورش و )

فراوری طیور و 

(زنبورعسل

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان شهر 

باباحیدر روستای هیرگان 

،شریف آباد

وزارت جهاد کشاورزی690690ناصر ملک محمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10101010ناهید اسحقی میالسیبانک کشاورزیباغ انارمیالس10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2256

2257
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان اصلی کوچه 

 منزل شخصی83

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناهید امامی کرانیصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2258
روستای ارجنک خیابان 

ورزش کوچه عرفان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ناهید امیدی ارجنکیبانک کشاورزی
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وزارت صنعت، معدن و تجارت10080ناهید بزرگپور سوادجانیپست بانکسوادجان1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2259

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2260
سامان هوره خیابان امام 

کوچه بهداشت
100100ناهید بهاءلوهورهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2261
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100ناهید چراغی زادهبانک کشاورزیاردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی2262
لردگان بخش فالرد 

روستای سندگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت430430ناهید سبزواری سندگانیپست بانک

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2263
سامان روستای سوادجان 

خیابان امیرکبیر
100100ناهید صدری سوادجانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریفرش دست باف2264

شهرستان - استان چ وب

روستای - لردگان

جنب مسجد - منجرمویی

امیرالمومنین

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450ناهید طهماسبی کهیانیبانک توسعه تعاون

2265
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان اصلی جنب 

فلکه

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناهید قاسمی کرانیصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2266
روستای هرچگان کوی 

شهید ترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناهید کیانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناهید محسنی فرد ناغانیصندوق کارآفرینی امیددهنو-ناغان - کیار 1کیارچهارمحال و بختیاریخیاطی2267

2268
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی10001000نبی اله بخشیان خراجیبانک کشاورزیروستای خراجی2کیارچهارمحال و بختیاری

2269
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

-تنگ گزی-کوهرنگ

روستای مهدی آباد

وزارت جهاد کشاورزی750750نبی اله محمدحسینی بابادیصندوق کارآفرینی امید

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری2270

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

شهرک -چلگرد- کوهرنگ

عشایری

وزارت جهاد کشاورزی720720نجات غیبی حاجی وربانک کشاورزی

2271
پرورش 

زنبورعسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

-شهرستان کوهرنگ-

روستای محمدآباد-چلگرد

وزارت جهاد کشاورزی720720نجاتعلی روزبهیبانک کشاورزی

2272

پروار 

راس 200بندی

گوسفندی

2کیارچهارمحال و بختیاری
روستای دزک خیابان شهید 

کاویانی
وزارت جهاد کشاورزی17201720نجف امانی دزکیبانک کشاورزی
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2273
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

سردشت
سازمان امور عشایر ایران500500نجف حسین پوربانک کشاورزی

2274
رودوزیهای 

الحاقی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

قلعه افغان
100100نجمان طهماسبی قلعه افغانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی2275

بارده خ مخابرات جنب 

مدرسه عمار منزل فریدون 

قاعدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نجمه آقابابایی بنیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نجمه حسنی ساطحیبانک کشاورزیلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2276

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2277
سامان روستای چم زین 

جنب مدرسه فوتبال
100100نجمه صالحی مورکانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی دست بافت2278
روستای سلم خیابان شهید 

صیفی ک خانه عالم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نجمه فتحی سلمیبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2279
ارجنک خ اصلی ک موعود 

منزل علی غالمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نجمه کریمیان کاکلکیصندوق کارآفرینی امید

2280

تولید مانتو 

وشلوار و لباس 

زنانه سفارشی

4لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان روستای اسالم آباد 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800نجمه مشفقی جوبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110نجمه موسوی موردیپست بانکروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2281

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2282
وانان خ امام حسین پالک 

140
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نجمه نظری وانانیبانک کشاورزی

2283

سری دوز 

لباس زنانه 

تولیدی )

(پوشاک

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

عیسی آباد ،محله پایین، خ 

امام حسین ، پالک 

،طبقه همکف409

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700ندا رییسی عیسی آبادیصندوق کارآفرینی امید

2284
ترشیجات 

وصیفی جات
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450ندا شاه حسینیبانک توسعه تعاونروستای کهیان2لردگانچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2285
وانان خ امام حسین پالک 

143
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ندیمه نظری وانانیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2286
سامان روستای شوراب 

صغیر جنب مرکز بهداشت
100100نرجس مولوی وردنجانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800نرگس اسحقی میالسیبانک توسعه تعاونشش بهره10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2287

2288
دوخت البسه 

بختیاری ولری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای جوانمردی -لردگان

منزل شخصی
200200نرگس جلیل مطهرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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وزارت صنعت، معدن و تجارت141141نرگس حیدریبانک توسعه تعاونروستای ارجنک1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی2289

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2290
پیربلوط ک ش عباس 

خلجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نرگس خلجی پیربلوطیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150نرگس رحیمی اصلبانک توسعه تعاونروستای چمن بید1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2291

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2292
روستای قلعه ممکا خیابان 

اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نرگس رییسیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی720600نرگس غضنفری پور گلهبانک کشاورزیدشت زرین2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبور عسل2293

2294
تولید مقوا و 

کارتن
5فارسانچهارمحال و بختیاری

خ شهدا روبروی -راستاب

درمانگاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000نرگس فروغی پردنجانیصندوق کارآفرینی امید

1لردگانچهارمحال و بختیاریمعرق چوب2295
- شهرستان لردگان 

روستای منجرمویی
100100نرگس محمدی مقدمصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2296
تولید -خیاطی

پوشاک
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

روستای میان - کوهرنگ 

رودان

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نرگس مهری بابادیصندوق کارآفرینی امید

1لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی2297
لردگان روستای میالس 

اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350نرگس موسویبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نرگس نظری وانانیبانک کشاورزیوانان خ امام خمینی1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2298

2299
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100نرگس یگانه دوپالنیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی750600نریمان رمضانی ناغانیپست بانکروستای باجگیران2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری2300

وزارت جهاد کشاورزی37003700نریمان سلطانیبانک کشاورزیاردل روستای قلعه درویش4اردلچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی2301

3فارسانچهارمحال و بختیاریدامپروری2302

جاده بابا حیدر دو راهی 

عیسی اباد پالک فرعی از 

اصلی ارزای فیل اباد

وزارت جهاد کشاورزی17401740نریمان صالحی فارسانیبانک کشاورزی

2303
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

بارز
150140نزاکت امیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی2304

چهار محال و بختیاری 

شهرستان کیار بخش ناغان 

روستای جغدان خیابان 

9حافظ پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسترن نکوییبانک کشاورزی

2305
قالیبافی 

روستایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسرین امیدی ارجنکیبانک توسعه تعاونروستای ارجنک- شهرکرد1شهرکردچهارمحال و بختیاری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت650650نسرین جلیلبانک توسعه تعاونروستای دره سور2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی2306

2307
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی950950نسرین خدریبانک کشاورزیلردگان خانمیرزا دومکان1لردگانچهارمحال و بختیاری

2308
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان 

روستای برنجگان

100100نسرین رحیمی دورکصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150نسرین رحیمی ریگیبانک توسعه تعاونکهیان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2309

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2310

سامان روستای سوادجان 

خیابان امیر کبیر کوچه گل 

واژه

100100نسرین عسگری سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2311

تولید فرش 

فرش )دستباف 

دستباف و 

(دستبافته ها

6فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

راستاب خیابان اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت1400700نسرین نوروزی چلیچهصندوق کارآفرینی امید

2فارسانچهارمحال و بختیاریقالیبافی2312
روستای عیسی آباد خ 

مخابرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600نسیم رئیسیپست بانک

2313
لباس های 

محلی اقوام
200130نسیم صالحی ساداتیصندوق کارآفرینی امیدروستای کرتگل-لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2314
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی480400نسیم محمدی دشتکیبانک کشاورزیحمزه اباد میهه1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2315

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100نسیمه احمدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2316

تولید مانتو و 

شلوار و لباس 

زنانه سفارشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150نسیمه موسویپست بانکایل بیگی2سامانچهارمحال و بختیاری

2317
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی690690نصراهلل رستمیبانک کشاورزیروستای بیدکل2فارسانچهارمحال و بختیاری

2318
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی12001200نصراهلل غالمیپست بانکارژنک2شهرکردچهارمحال و بختیاری

2319
دامداری و 

دامپروری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

شهرستان کوهرنگ روستای 

کارکنان
وزارت جهاد کشاورزی740740نصراله قنبری عدیویبانک کشاورزی

2320
پرواربندی 

گوساله
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

شمس آباد خیابان شهید 

بهشتی کوچه شهید 

امیرخانی

وزارت جهاد کشاورزی10001000نصراله کریمیبانک کشاورزی
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2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری2321

استان چهارمحال و 

بختیاری، شهرستان 

- کوهرنگ، دشت زرین

روستای مصطفی آباد

وزارت جهاد کشاورزی960960نصراله کریمی پوربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی26502150نصراله محمودیان درویشانیپست بانکاردل روستای کاوند3اردلچهارمحال و بختیاریپرورش بوقلمون2322

2شهرکردچهارمحال و بختیاریدامداری2323
پیربلوط خیابان سردار 

8شهید عباس خلجی پالک 
وزارت جهاد کشاورزی18001800نصرت اهلل خلجی پیربلوطیبانک کشاورزی

2324
تولیدی قطعات 

بتنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1800900نصرت اله جلیل سرقلعهصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای سرقلعه4لردگانچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2325
هرچگان جاده کاکلک 

روبروی مدرسه راهنمایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نصرت ترکی هرچگانیبانک توسعه تعاون

2326

تولید تیرچه 

وبلوک قطعات 

بتونی

وزارت صنعت، معدن و تجارت1700800نصیب اله بابامیر ساطحیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ششبهره3لردگانچهارمحال و بختیاری

2327

طرح خرید 

ادوات نوین 

ماشین آالت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی13801380نعمت اهلل اعرابیپست بانکسامان چم عالی2سامانچهارمحال و بختیاری

2328
پرواربندی بره 

صنعتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

بخش مرکزی - لردگان

روستای سونک
وزارت جهاد کشاورزی17001700نعمت اهلل مالکی سونکیبانک کشاورزی

2329

تولیدی قطعات 

بتنی وسیمانی 

سازه ای 

فرآوری )سبک

محصوالت 

معدنی کوچک 

مقیاس

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسانروستای 

مصطفی آباد نرسیده به 

تنگ پردنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001200نقره رحیمی پردنجانیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت940720نقی شریفی ریگیپست بانکدهنو کودرز3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی2330

2331

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100نگار خسرویان سرچاهیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2332
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

شهرستان کوهرنگ بخش 

دوآب صمصامی ، دهستان 

بیرگان، روستای هوریکول

وزارت جهاد کشاورزی600600نگار رضوانیبانک کشاورزی
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2333

پرورش ماهی 

قزل آال 

دومنظوره

وزارت جهاد کشاورزی21201240نگهدار رمضانی ناغانیپست بانکناغان روستای جهمان3کیارچهارمحال و بختیاری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2334
-شهرستان کوهرنگ

روستای نصیرآباد
100100نگین اسدی گلهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2335
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720نوذر قاسمی اصلبانک کشاورزیچم قلعه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2336
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی750750نور محمد انصاریان بارزیصندوق کارآفرینی امیدروستای شوارز- منج2لردگانچهارمحال و بختیاری

2337

پروار بندی 

 75گوساله 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی60006000نوراله رییسیبانک کشاورزیروستای کنرک سفلی5بروجنچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی680680نوراله کیانیبانک کشاورزیاردل روستای کری2اردلچهارمحال و بختیاریزنبور عسل2338

2339
پرورش 

گاوشیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای علی آباد - کوهرنگ

تنگ گزی

وزارت جهاد کشاورزی840840نورعلی شجاعی برجوئیبانک کشاورزی

2340
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
2اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

بهشت آباد
وزارت جهاد کشاورزی736736نوروزعلی الی پوربانک کشاورزی

2341
پرورش گاو 

راس20شیری
وزارت جهاد کشاورزی12001200نوروزعلی رمضانی فربانک کشاورزیروستای کنرک علیا2بروجنچهارمحال و بختیاری

2342
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نوری جان محمودیان درویشانیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

2343
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10080نوریجان زمانی ناغانیپست بانکاردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

2344

مکانیزاسیون 

کشاورزی 

(خرید تراکتور)

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای -بیرگان-کوهرنگ

بید امین

وزارت جهاد کشاورزی677677نوشاد فرهادی بیرگانیبانک کشاورزی

2345
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
وزارت جهاد کشاورزی900900نیازعلی سورانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت1760480نیلوفر بامیریبانک کشاورزیریک10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2346

2347
تولید -خیاطی

پوشاک
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای فانی آباد-کوهرنگ

وزارت صنعت، معدن و تجارت530450نیلوفر پرویزی بابادیبانک توسعه تعاون
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2348

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2اردلچهارمحال و بختیاری
روستای - شهرستان اردل 

سرچاه
810300هاجر احمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150هاجر اسدپوربانک توسعه تعاونلردگان روستای ششبهره1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2349

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2350
سامان روستای هوره 

خیابان امام کوچه بهار
100100هاجر بهاءلو هورهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی2351
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150هاجر حسنیبانک توسعه تعاون

140140هاجر درخشان هورهصندوق کارآفرینی امیدروستای هوره1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2352
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800هاجر رستمیصندوق کارآفرینی امیدجوانمردی3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی2353

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2354
- شهرستان لردگان 

روستای قلعه سوخته
100100هاجر شریفی ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2355

تولید فرش 

نگین سهل اباد 

فالرد لردگان

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500هاجر عبدالهی سهل آبادیبانک توسعه تعاونروستای سهل اباد فالرد3لردگانچهارمحال و بختیاری

2356
نازک - خیاطی 

دوز زنانه
1کیارچهارمحال و بختیاری

روستای حاجی اباد خیابان 

اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر کاویانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت800350هاجر نوروزی مصیرصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر2لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک2357

1بنچهارمحال و بختیاریچرم دوزی2358
یانچشمه خ دوم غربی پ 

60
150150هاجیه بیگم شکراللهی یانچشمهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی2359
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت14501000هادی بابامیر ساطحیپست بانک

2360
خرید تراکتور 

وادوات
وزارت جهاد کشاورزی710710هادی رییسی نافچیبانک کشاورزیروستای قلعه ممکا2کیارچهارمحال و بختیاری

2361
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی11601160هادی قریبیبانک کشاورزیلردگان خانمیرزا دومکان2لردگانچهارمحال و بختیاری

2362

تولید 

مصنوعات 

سنگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت36001360هادی یگانگی دستگردیپست بانکخیابان اصلی- دستگرد 3شهرکردچهارمحال و بختیاری

2363
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500هاشم حسین پور آقائیبانک کشاورزیمنطقه عشایری دودراء2لردگانچهارمحال و بختیاری

2364

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100هانیه ظفریان سرچاهیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2365
دفاتر 

ictروستایی
600560هایده محمودیانپست بانکروستای چنارمحمودی2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2366
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران960960هجیر حسین پور آقائیبانک کشاورزیمنطقه عشایری سردشت2لردگانچهارمحال و بختیاری

2367
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
2اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

آلیکوه
وزارت جهاد کشاورزی744744هدایت اهلل کریمی شهماروندیبانک کشاورزی

2368
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی780780هدایت خسروی بالدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستالی بالد2اردلچهارمحال و بختیاری

2369
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

- شهرستان کوهرنگ 

خونکارآباد- روستای میهه 
وزارت جهاد کشاورزی600600هرمز زمانی احمد محمودیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت950700هما بابا قوری سفلیپست بانکروستایی ده چشمه6فارسانچهارمحال و بختیاریقالیبافی2370

وزارت صنعت، معدن و تجارت16016همه جان شریف پیرانبانک کشاورزیپیران1لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی2371

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160همه گل رحیمیبانک کشاورزیروستای کلگچین1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2372

2373
خرید تراکتور و 

ادوات
2کیارچهارمحال و بختیاری

روستای مریک منزل 

شخصی اجبار بیگلری
وزارت جهاد کشاورزی12301230هنرمند بیگلریبانک کشاورزی

2374

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

3فارسانچهارمحال و بختیاری
کوچه بانک -ده چشمه

صادرات
وزارت جهاد کشاورزی10001000هوشنگ فداییبانک کشاورزی

2375
پرورش گاو 

 راسی30شیری
6لردگانچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

بختیاری شهرستان لردگان 

بخش خانمیرزا روستای 

سرتنگ دینار عالی مزرعه 

حسن اباد

وزارت جهاد کشاورزی72007200هومان خسرویبانک کشاورزی

2376
پرورش ماهیان 

سرد آبی
4فارسانچهارمحال و بختیاری

فیل آبادخیابان سعدی 

56کوچه
وزارت جهاد کشاورزی4000950هیبت اهلل محمودی فیل آبادیپست بانک

10شهرکردچهارمحال و بختیاریسرمه دوزی2377
روستای اسد - بخش الران 

آباد
1600850وجیه اسداللهی اسدابادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2378
پرواربندی بره 

صنعتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان بخش 

فالرد روستای سندگان علیا
وزارت جهاد کشاورزی700700وحید سبزواری سندگانیبانک کشاورزی
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2379

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

3اردلچهارمحال و بختیاری
مناطق عشایری - اردل

شلیل میانکوه
سازمان امور عشایر ایران17601220وحید شیرانیانبانک کشاورزی

2380
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720600وحید طاهری میرقایدبانک کشاورزیشهرک عشایری چلگرد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2381
دامداری 

روستایی
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

مصطفی آباد خیابان 

فردوسی
وزارت جهاد کشاورزی15601560وحید کریمزاده مصطفی آبادیبانک کشاورزی

2382
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی580580وحید مهریبانک توسعه تعاونمهدی اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری2383

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای مهدی - کوهرنگ

آباد

وزارت جهاد کشاورزی750750وحید مهری بابادیصندوق کارآفرینی امید

2384
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی900900ولی اهلل کریمزادهبانک کشاورزیمصطفی اباد2شهرکردچهارمحال و بختیاری

2385

دامداری،پرورش

 گاو 

اصالح )شیری

(نژاد

4کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

-دشت زرین–کوهرنگ 

روستای صالح آباد

وزارت جهاد کشاورزی20502050ولی اهلل لیرابیبانک کشاورزی

2386

 494تعاونی 

تولید رشته 

شهرکرد

وزارت صنعت، معدن و تجارت2500650ولی اله ایزدی شورابیبانک کشاورزیشوارب صغیر5سامانچهارمحال و بختیاری

2387
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران955955ولی حسین پور آقائیبانک کشاورزیمنطقه عشایری سردشت2لردگانچهارمحال و بختیاری

2388
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقهه عشایری شهرک 

مامور
سازمان امور عشایر ایران760760ولی داد خالدی سردشتیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150ویانا واال منشبانک توسعه تعاونباغ انار میالس1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2389

2390
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران10051005یارعلی محمدی مصیری جلیلیبانک کشاورزیمنطقه عشایری منجرمویی2لردگانچهارمحال و بختیاری

2391

پرورش 

گوسفند 

دامداری)داشتی

( روستایی

1لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای - خانمیرزا- لردگان

مرادان
وزارت جهاد کشاورزی13001300یاسر خدریبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

2392
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی134090یاسر رییسیبانک کشاورزیوانان2شهرکردچهارمحال و بختیاری

2393
پرورش زنبور 

عسل
2فارسانچهارمحال و بختیاری

-1کوچه-خ فردوسی-کران

1پالک
وزارت جهاد کشاورزی690690یاسر مختاریبانک کشاورزی

2394
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

کالر سفلی
200200یاسمن محمودی جانکیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2395

کیار روستای قلعه تک 

خیابان اصلی کوچه 

32مخابرات پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100یاسمن مقصودیبانک کشاورزی

2396

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی75

2بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن منطقه 

عشایری بلداجی
سازمان امور عشایر ایران12001200یاور خاکسار بلداجیبانک کشاورزی

2397
پرواربندی بره 

صنعتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا روستای کالمویی
وزارت جهاد کشاورزی24202420یحیی علی بازیبانک کشاورزی

2398

گلخانه و تولید 

صیفی جات و 

ارسال آن به 

بازار مصرف 

- داخلی 

خارجی

19شهرکردچهارمحال و بختیاری

کاکلک بعد از دوراهی 

پیربلوط کاکلک منطقه 

شیدا گلخانه والیت

وزارت جهاد کشاورزی59005500یداهلل کریمیان کاکلکیبانک کشاورزی

2399

پرواربندی بره 

 300صنعتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی30503050یداله طهماسبیبانک کشاورزیآلونی روستای ده ترکان5لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500یزدان قربانیصندوق کارآفرینی امیدبخش فالرد روستای دماب3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی2400

2401
پرورش گاو 

شیری
3شهرکردچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری روستای مصطفی 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی12001200یعقوب خدابخشی سورشجانیبانک توسعه تعاون

2402
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15051040یعقوب رییسی گوشهپست بانکلردگان مرکزی گوشه2لردگانچهارمحال و بختیاری

2403
پرورش بره 

پرواری صنعتی
5لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا بردبر
وزارت جهاد کشاورزی32003200یعقوب محمدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی750500یوسف برخورداریپست بانکروستای جهمان2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری2404

2405
کارکاه ام دی 

اف و نجاری
3لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان بخش خانمیرزا 

روستای سیله
وزارت صنعت، معدن و تجارت24001820یوسف برزویی سیلهپست بانک
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2406

طرح خرید 

ادوات نوین 

ماشین آالت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی19901990یوسف حیدری گرمدرهپست بانکروستای یاسه چاه2سامانچهارمحال و بختیاری

2407

خرید تراکتور و 

ماشین االت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی821821یوسف فتاحی وانانیبانک کشاورزی413وانان خ معلم پ 2شهرکردچهارمحال و بختیاری

2408
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی750750یوسف قاسمی قاسم وندصندوق کارآفرینی امیدتبرک بازفت2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2409

پرورش 

گوسفند داشتی 

و صنعتی

وزارت جهاد کشاورزی14001400یوسف موسویبانک کشاورزیایلبگی2سامانچهارمحال و بختیاری

2410
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی16001600یونس خسروزاده بالدیبانک کشاورزیاردل روستای بالد2اردلچهارمحال و بختیاری

2411
درودگری 

(نجاری)
2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

فیل آباد خیابان اصلی بعد 

از پل طبقه اول

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600یونس شیروانی فیل آبادیبانک توسعه تعاون

2412

مکانیزاسیون 

کشاورزی 

(خرید تراکتور)

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای صفا آباد-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی800800یونس نظرپوربانک کشاورزی

2413
پرورش گاو 

شیری
2بروجنچهارمحال و بختیاری

-چهار محال و بختیاری

بخش -شهرستان بروجن

روستای امام قیس-گندمان

وزارت جهاد کشاورزی14001400یونس یگانهبانک توسعه تعاون

سایر330330ابراهیم جوی ده چناریبانک کشاورزیروستای بیژگرد- گندمان 1بروجنچهارمحال و بختیاریزنبورداری2414

2415
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

حیدری
سایر350350ابوالفضل ابنعلیبانک کشاورزی

سایر250250ابوالفضل شفیعیبانک کشاورزیلردگان فالرد روستای قرح1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2416

2417
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

دهنو- کوهرنگ

سایر300300احسان حبیبی بابادیصندوق کارآفرینی امید

سایر330330احسان قریبی ده صحراییبانک توسعه تعاونبروجن روستای امام قیس1بروجنچهارمحال و بختیاریابزارآالت2418

2419
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300احمد احمدی نور الدین وندصندوق کارآفرینی امیدبازفت دورک1کوهرنگچهارمحال و بختیاری
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2420

تولید قطعات 

بتنی و تیرچه 

بلوک

سایر760760احمد حبیبی بردبریپست بانکلردگان روستای بردبر3لردگانچهارمحال و بختیاری

2421
پرورش گاو 

شیری
سایر300300احمد قاسمی قاسموندبانک کشاورزیبازفت تبرک علیا1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2422
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای -خانمیرزا-لردگان

بردبر
سایر320320احمد محمدیبانک کشاورزی

2423
پرورش گاو 

شیری
1کیارچهارمحال و بختیاری

کیار روستای سلم خیابان 

اصلی
سایر250250احمدرضا غریبی خراجیبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2424
کیار روستای قلعه ممکا 

خیابان ورزش
سایر250250احمدرضا غضنفریبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2425
لردگان خانمیرزا روستای 

شهرویه
سایر250250اردشیر عالی ده چناریبانک کشاورزی

سایر200200اردوان اکبری امراییبانک کشاورزیلردگان فالرد میشان علیا1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2426

2427
پرورش گاو 

شیری
سایر160160ارش جلیل سرقلعهبانک کشاورزیمنج روستای ورکهله سرقلعه1لردگانچهارمحال و بختیاری

2428
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

سردشت روستای -لردگان

آبالران
سایر400400اسداهلل بامیریبانک کشاورزی

2429
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

دهنونده
سایر200200اسکندر رضایی ندییبانک کشاورزی

2430
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل بخش 

میانکوه روستای سرچشمه
سایر150150اسالم غریب شاهیبانک توسعه تعاون

2بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2431
روستای امام - گندمان 

کوچه ابریشم- قیس
سایر500500اسالم مرادی امام قیسیبانک کشاورزی

2432
پرورش 

گاوشیری
سایر160160اسماعیل حاجی پور میالسیبانک کشاورزیلردگان روستای برد کارخانه1لردگانچهارمحال و بختیاری

2433
پرورش گاو 

شیری
سایر200200اسماعیل غالمیبانک کشاورزیروستای رستم اباد- اردل 1اردلچهارمحال و بختیاری

سایر500500اشرف بیگی هرچگانیپست بانکهرچگان،برآفتاب2شهرکردچهارمحال و بختیاریگوسفندداری2434

1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2435
لردگان روستای چنار 

محمودی
سایر280280اشرف رییسی ده کهنهبانک کشاورزی

2436
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

آلیکوه
سایر200200اشرفی رییسی الکوهیبانک کشاورزی
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2437
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای - بیرگان-کوهرنگ

سیف آباد

سایر300300اشکان فرخ نیاصندوق کارآفرینی امید

سایر200200اصغر پاینده اورگانیبانک توسعه تعاونآورگان-بروجن1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2438

سایر300300اعظم صالح آبادیبانک کشاورزیچم خرم/سامان2سامانچهارمحال و بختیارینانوایی2439

2440
پرورش 

گاوشیری
سایر160160افسانه محمدی چیگوییبانک کشاورزیلردگان روستای چیگو1لردگانچهارمحال و بختیاری

2441

مرکز 

توانبخشی 

اعصاب و روان

1کیارچهارمحال و بختیاری
کیار شلمزار میدان نماز 

جنب بانک رفاه
سایر500500افسانه همتی اردلیبانک توسعه تعاون

2442

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان فردوسی 

نرسیده به شرکت تعاونی

سایر250250اکبر تیموری کرانیبانک کشاورزی

2443
پرورش گاو 

شیری
سایر500500اکرم زمانیبانک کشاورزیکیار روستای زوردگان1کیارچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2444
کیار روستای گشنیزجان 

خیابان اصلی
سایر100100اکرم کاظمی دیزبنیبانک کشاورزی

سایر250250البرز عبدالهیبانک کشاورزیفالرد روستای سهل آباد1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2445

2446
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300اهلل مراد شهبازی اوروندصندوق کارآفرینی امیدبازفت ارته1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2447
دامپروری 

(گاوشیری)
سایر250250اله یار طاهری اله کوهیبانک کشاورزیاردل روستای الیکوه1اردلچهارمحال و بختیاری

2448
پرورش گاو 

شیری
سایر300300الهه اسکندری جهمانیبانک کشاورزیکیار ناغان جعمان1کیارچهارمحال و بختیاری

2449
پرورش گاو 

شیری
1کیارچهارمحال و بختیاری

کیار روستای جعفراباد خ 

اصلی
سایر250250الیاس جمشیدی جعفرآبادیبانک کشاورزی

1بروجنچهارمحال و بختیاریپرروش گوسفد2450
بخش بلداجی روستای 

آقبالغ
سایر200200الیاس طهماسبی بلداجیبانک توسعه تعاون

2451
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای -فالرد - لردگان

میان طالن
سایر990990الیاس نظری کندریبانک کشاورزی
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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2452

استان چهارمحال وبختیاری 

دشت -شهرستان کوهرنگ-

زرین روستای علی آباد

سایر400400امراهلل خدادادیصندوق کارآفرینی امید

سایر160160امید بابامیرساطحیبانک کشاورزیلردگان روستای دهنومیالس1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2453

2454
پرورش 

گوسفنداری
سایر300200امید قاسمی قاسموندصندوق کارآفرینی امیدبازفت تبرک سفلی1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2455

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای رضی - کوهرنگ

آباد

سایر200200امیدوار خسروی بابادیبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2456

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنو - کوهرنگ

علیا

سایر350350امیر نجفی حاجیورصندوق کارآفرینی امید

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2457
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر250250امیرقلی کریمزاده باردهبانک کشاورزی

2458
پرورش 

گاوشیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

--شهرستان کوهرنگ 

روستای دهنو علیا
سایر300300امین حبیبیبانک کشاورزی

سایر200200ایمان اسدی اورگانیبانک کشاورزیروستای کنزک سفلی1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2459

2460
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای میان - کوهرنگ

رودان

سایر300300ایمان مهری بابادیصندوق کارآفرینی امید

2461
پرورش گاو 

شیری
1کیارچهارمحال و بختیاری

کیار روستای تشنیز شهرک 

شهید عباسی
سایر250250ایوب احمدی تشنیزیبانک کشاورزی

2462
پرورش گاو 

شیری
3بروجنچهارمحال و بختیاری

روستای امام - گندمان 

قیس
سایر210210ایوب جمالی امام قیسیبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری2463

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنو - کوهرنگ

علیا

سایر300250آرمان نجفیبانک کشاورزی

2464
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

کوران آباد
سایر200200آزیتا یوسفی قندعلیصندوق کارآفرینی امید

2465

پرورش 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

 راس100

1بروجنچهارمحال و بختیاری
بروجن گندمان روستای 

نصیرآباد
سایر400400آیت اهلل ترنیان آورگانیبانک توسعه تعاون
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2466
لوله کشی گاز 

ساختمان
سایر300200آیت اهلل حسین زاده باردهپست بانکشهرکرد بن روستای بارده1بنچهارمحال و بختیاری

2467
پرورش 

گاوشیری
سایر160160بابا رحیمی ریگیبانک کشاورزیلردگان روستای کالرعلیا1لردگانچهارمحال و بختیاری

2468
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

- صمصامی-کوهرنگ

روستای فخر آباد

سایر200200بازعلی قاسمی نیاصندوق کارآفرینی امید

سایر250200باقر درویشیبانک کشاورزیلردگان فالرد روستای دالورا1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2469

2470

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب خیابان اصلی پشت 

مرکز بهداشت

سایر250250باقر کرمی راستابیبانک کشاورزی

2471
پرورش 

گوسفنداری
سایر300200بتول محمدی درویش وندصندوق کارآفرینی امیدبازفت میان دوهان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2472
دامپروری 

(گاوشیری)
سایر250250برزو اسدی پورالکوهیبانک کشاورزیاردل روستای الیکوه1اردلچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2473
شهرستان کیار روستای 

امیرآباد
سایر9090بلقیس رضایی امیرآبادیپست بانک

2474
پرورش گاو 

شیری
سایر300300بلقیس محمدی احمد محمودیبانک کشاورزیچشمه چولی1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2475
پرورش گاو 

شیرده
1بروجنچهارمحال و بختیاری

روستای امام - گندمان 

کوچه ابریشم- قیس
سایر220220بهروز قنبری امام قیسیبانک توسعه تعاون

سایر300200بهروز کریمیصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ فنبر سینی1کوهرنگچهارمحال و بختیاریکشاورزی2476

سایر200200بهمن کریمی دورکیبانک کشاورزیکیار ناغان روستای دورک1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2477

2478
پرورش 

گاوشیری
سایر160160بیژن خلیل طهماسبیبانک کشاورزیلردگان روستای پل بربده1لردگانچهارمحال و بختیاری

2479
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200بیژن محمدی چیگوییبانک کشاورزیلردگان چیگو1لردگانچهارمحال و بختیاری

2480
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای میان - کوهرنگ

رودان

سایر350350بیگم جان مهری بابادیصندوق کارآفرینی امید
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2481
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنو - کوهرنگ

علیا

سایر300300پرور محمودیبانک کشاورزی

2482
پرورش گاو 

شیری
2لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان خانمیرزا روستای 

شاهقریه
سایر16001600پروین مرادی شاهقریهبانک کشاورزی

2483
پرورش 

گاوشیری
سایر200200پری گل حبیبی بردبریبانک کشاورزیروستای بردبر1لردگانچهارمحال و بختیاری

2484
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای میان - کوهرنگ

رودان

سایر400400پری مهری بابادیبانک کشاورزی

2485
پرورش 

گاوشیری
سایر160160پژمان احمدی اموییبانک کشاورزیجلیل ابادشهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاری

2486
پرورش گاو 

شیری
سایر180160پژمان جهانبازیبانک توسعه تعاونگوجان خ شهید نادری1فارسانچهارمحال و بختیاری

2487
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300پژمان سلجوقیصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ امیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

سایر300200پوران یوسفی اوروندصندوق کارآفرینی امیدبازفت ارته1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی2488

2بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2489
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر250250پیرمحمد پیرمحمدی باردهبانک کشاورزی

2490
پرورش گاو 

شیری
سایر250250تاجماه زمانیصندوق کارآفرینی امیداسمی آباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2491
شهرستان بروجن روستای 

کردشاهی
سایر200200تاجماه کردیزدیبانک کشاورزی

سایر495495تهمینه جمالی ارمندیبانک توسعه تعاونلردگان روستای ارمندعلیا3لردگانچهارمحال و بختیاریمهدکودک2492

سایر150150توبا سارم نیاصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی2493

سایر250250توران صیدالیبانک کشاورزیلردگان خانمیرزا ده رشید1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2494

2495
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300جان محمد صادقی حسن وندصندوق کارآفرینی امیدبازفت ارته1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2496
پرورش 

گاوشیری
سایر200200جانعلی ریگی گردابیبانک کشاورزیفالردروستای گرداب1لردگانچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2497
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر250250جعفر قایدی باردییبانک کشاورزی
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1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2498
روستای - شهرستان بن 

حیدری
سایر250250جالل رضاییبانک کشاورزی

2499
پرورش گاو 

شیری
سایر250250جالل رییسیبانک کشاورزیکیار روستای امیراباد1کیارچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2500
لردگان خانمیرزا روستای 

مرادان
سایر250250جلیل رضاییبانک کشاورزی

سایر300300جمال صالحی بختیاریبانک کشاورزیبلداجی سیف اباد1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2501

2502
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل بخش 

میانکوه روستای وره زرد
سایر200200جمشید عزیزی وره زردیصندوق کارآفرینی امید

2503
پرورش گاو 

شیری
سایر180160جمشید نوروزی چاچهبانک توسعه تعاونفارسان چلیچه کوچه برنا1فارسانچهارمحال و بختیاری

2504

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

ده چشمه خیابان اصلی 

 منزل شخصی 15کوچه 

جمعه باقری

سایر250250جمعه باقری ده چشمهبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش ماکیان2505
روستای - شهرستان بن 

حیدری
سایر250250جواد سلیمانی جمالوییبانک کشاورزی

2506
دامپروری 

(گاوشیری)
1اردلچهارمحال و بختیاری

اردل بخش مرکزی روستای 

سرچاه
سایر250250حامد رمضانیبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2507
لردگان فالرد روستای 

امامزاده حسن
سایر250250حامد الیقی قلعه سوختهبانک کشاورزی

2508
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای خنک دره 

شور
سایر160160حبیب اهلل جلیل سرقلعهبانک کشاورزی

2509
پرورش گاو 

شیری
سایر300300حبیب اله رییسیبانک کشاورزیکیار روستای سرتشنیز1کیارچهارمحال و بختیاری

2510
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

نیسیاق
سایر200200حبیب اله کاظمی بره بی چاستبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2511
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر250250حجت اهلل پیروز فربانک کشاورزی

2512
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

لیرابی
سایر200200حرمت اله هاشمی کریبانک کشاورزی

2513
پرورش گاو 

شیری
سایر180160حسن امینی راستابیبانک توسعه تعاونراستاب1فارسانچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2514
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر300300حسن پیرمحمدی باردییبانک کشاورزی
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2515
پرورش 

گوسفنداری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

کوهرنگ دشت زرین علی 

اباد
سایر300300حسن خدادادیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250حسن رفیعیبانک کشاورزیلردگان فالرد گرداب سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2516

2بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2517

روستای امام - گندمان 

خیابان شهید - قیس 

کوچه آبان- میرزایی ونکی 

سایر220220حسن سیسارون بروجنیبانک کشاورزی

سایر200200حسن ظفریان ریگکیپست بانکاردل روستای ریگک1اردلچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2518

سایر280280حسن مرادیبانک توسعه تعاونروستای امام قیس1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2519

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2520
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر250250حسنقلی قایدی باردییبانک کشاورزی

2521
پرورش 

گوسفنداری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

کوهرنک بازفت بازفت باال 

تشنوی
سایر300300حسین پیروندبوریصندوق کارآفرینی امید

1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2522
کیار روستای قلعه ممکا 

خیابان اصلی
سایر250250حسین رییسی گهروییبانک کشاورزی

2523

پرورش 

گوسفند 

پرورش دام )

(سبک وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران جنب چغای بین کران 

و پردنجان

سایر250250حسین شهرانی کرانیبانک کشاورزی

2524
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300حسین عالیی شیخ رباطصندوق کارآفرینی امیدبازفت گزستان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2525

پرورش گاو 

دامداری )شیری

(روستایی

سایر12401240حسین منتظریبانک کشاورزیمرادان- خانمکیرزا-لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

2526
پرورش گاو 

شیری
2بروجنچهارمحال و بختیاری

روستای امام - گندمان 

کوچه ورزشگاه- قیس 
سایر260260حسین موییبانک توسعه تعاون

2527
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای قبعه چه 

ناغان
سایر160160حسینعلی خلیلی مقدمبانک کشاورزی

سایر250250حشمت اهلل صالحی مقدمبانک کشاورزیفالرد روستای میشان1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2528

سایر280280حفیظ اهلل قنبری کهیانیبانک کشاورزیکهیان1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2529

2530
پرورش گاو 

شیری
سایر300300حفیظ عسکریبانک کشاورزیکوهرنگ میان رودان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2531
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

زرمیتان
سایر200200حمداهلل رحیم پور شهماروندیبانک توسعه تعاون
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2532
دامداری 

پرورش گوسفند
سایر200200حمید رضا فرجی مورچگانیبانک کشاورزیگندمان روستای مورچگان1بروجنچهارمحال و بختیاری

سایر300300حمید سلیمانی سولگانیبانک کشاورزیبلداجی روستای سلطان اباد1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2533

سایر200200حمید عبدالهیبانک کشاورزیلردگان فالرد سهل آباد1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2534

1بروجنچهارمحال و بختیاریپرروش گوسفد2535
بخش بلداجی روستای 

خانی آباد
سایر300300حمید کیانی نژادبانک کشاورزی

2536
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای میان - کوهرنگ

رودان

سایر30075حوا منجزی جهانگیریبانک کشاورزی

2537
پرورش گاو 

شیری
سایر160160حوری یحیی پوربانک کشاورزیلردگان باغ انار میالس1لردگانچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2538
لردگان روستای شش بهره 

علیا
سایر160160حیدر جلیل دومبانک کشاورزی

2539
پرورش گاو 

شیری
سایر300300خانم جان رواییبانک کشاورزیبازفت تبرک علیا1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2540
لردگان فالرد روستای 

گرداب علیا
سایر250250خداداد انتظامیبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2541

استان چهارمحال وبختیاری 

دشت -شهرستان کوهرنگ-

زرین روستای علی آباد

سایر300300خداداد خدادادیصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2542

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

بازفت، روستای  –کوهرنگ 

حسین آباد

سایر200200خداداد کریمی کریم وندبانک کشاورزی

2543
پرورش گاو 

شیری
سایر300300خدارحم قاسمی قاسموندبانک کشاورزیکوهرنگ بازفت طبرک علیا1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2544
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو 

میالس
سایر160160خدانظر پشتوانبانک کشاورزی

2545
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل بخش 

میانکوه روستای گندمکار
سایر200200خدیجه اسکندریصندوق کارآفرینی امید

2546

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان کشاورز 

نزدیک درمانگاه

سایر250250خیراهلل مردانی کرانیبانک کشاورزی
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سایر200200داراب میرزایی دو مکانیبانک کشاورزیلردگان خانمیرزا دومکان1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2547

سایر160160داریوش خالدی سردشتیبانک کشاورزیلردگان شهرک مامور1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2548

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2549
لردگان ریگ روستای 

امیری سفلی
سایر160160داریوش رحیمی ریگیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2550
روستای - شهرستان بن 

حیدری
سایر300300داود رضایی حیدریبانک کشاورزی

2551
پرورش گاو 

شیری
سایر400400داود شریفیبانک کشاورزیکیار ناغان روستای معدن1کیارچهارمحال و بختیاری

2552
دامداری 

روستایی
سایر800650داود صالحیپست بانکروستای سلم2کیارچهارمحال و بختیاری

2553
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300دالور سلیمانی بابادیصندوق کارآفرینی امیدمحمد اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2554
پرورش گاو 

شیری
سایر200200ذبیح اهلل سامریبانک کشاورزیالونی روستای کالمویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سایر200200ذرغام صفریبانک کشاورزیلردگان روستای کلواری1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2555

2556
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای -منج - لردگان

ابچنار سفلی
سایر920920راضیه دریاکشبانک کشاورزی

سایر400400رستم داودیبانک کشاورزیدیمه1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگاوشیری2557

2558

دامداری 

پرورش 

گوسفند داشتی

2بروجنچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان بروجن بخش 

گندمان روستای امام قیس

سایر300300رستم مرادی امام قیسیبانک کشاورزی

1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2559
شهرستان بروجن روستای 

امام قیس
سایر200200رسول رنجبر امام قیسیبانک کشاورزی

2560
پرورش گاو 

شیری
سایر300300رشید عالیی شیخ رباطبانک کشاورزیکوهرنگ بازفت گزستان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2561

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب پایین روستا منزل 

شخصی محمد امینی

سایر250250رضا امینیبانک کشاورزی

3بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2562
روستای امام - گندمان 

کوچه عالمه مجلسی- قیس 
سایر260260رضا جمالی کردشامیبانک کشاورزی
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2563
پرورش گاو 

شیری
1بروجنچهارمحال و بختیاری

روستای - دهستان چغاخور

سیبک
سایر200200رضا مرادیبانک توسعه تعاون

2564
- درودگری 

mdf
2بروجنچهارمحال و بختیاری

روستای امام - گندمان 

قیس
سایر250250رضا یگانهبانک توسعه تعاون

سایر200200رعنا بهرام پوربانک کشاورزیفارسان دشت ارمند1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2565

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2566
لردگان فالرد روستای 

نارگیلی
سایر250250رمضان رییسیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2567
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر250250روح اله قایدی باردهبانک کشاورزی

2568
پرورش دام 

سبک
سایر250250روشنعلی کریمی فیل آبادیبانک کشاورزیروستای فیل آباد1فارسانچهارمحال و بختیاری

سایر500500ریحانه صادقیانبانک توسعه تعاوندستگرد جنب بانک صادرات2شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی2569

2570
پرورش 

گوشیری
سایر160160زلیخا محمدی کهیانیبانک کشاورزیلردگان روستای کهیان1لردگانچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2571
لردگان خانمیرزا روستای 

درکه
سایر250250زهرا اسماعیلی درکهبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی2572

شهرستان سامان روستای 

چمعالی کوچه بوستان 

15پالک 

سایر100100زهرا ایمانیبانک کشاورزی

2573
پرورش 

گاوشیری
سایر120120زهرا جلیل پیرانبانک کشاورزیلردگان روستای ناغان سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاری

2574
نازک )خیاطی 

(دوزی
سایر9070زهرا رحیمیبانک توسعه تعاونپردنجان خ اصلی1فارسانچهارمحال و بختیاری

2575
پرورش گاو 

شیری
سایر300300زهرا عالیی شیخ رباطبانک کشاورزیبازفت مورز1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2576
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای نصیرآباد- کوهرنگ

سایر350250زهرا قاسمیصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2577
-شهرستان کوهرنگ

روستای چهارموران
سایر300300زهرا لهرابی گلهصندوق کارآفرینی امید

2578
پرورش گاو 

شیری
سایر200200زهرا مردانیبانک کشاورزیکیار روستای معدن1کیارچهارمحال و بختیاری

2579
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300زهرا نظر پورصندوق کارآفرینی امیدبازفت گزستان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری
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1لردگانچهارمحال و بختیاریروستا مهد2580

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان لردگان روستای 

ناغان سفلی سلطانی

سایر400400زهره جلیل پیرانبانک توسعه تعاون

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2581
-شهرستان کوهرنگ

روستای شیخ علیخان
سایر200200زهره عبداللهیبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامپروری2582

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

روستای نیاکان-کوهرنگ 

سایر200200زهره عزیزی هفشجانیبانک کشاورزی

2583
پرورش گاو 

شیری
1بروجنچهارمحال و بختیاری

روستای - گندمان 

کردشامی
سایر315315زینب سلطانی کردشامیبانک کشاورزی

2584
پرورش گاو 

شیری
سایر160160زینب کاظمی چله گاهیبانک کشاورزیلردگان روستای چله گاه1لردگانچهارمحال و بختیاری

سایر280280سارا محمودی چالبطانیبانک کشاورزیچنار محمودی1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2585

سایر280280ساالر خالدی سردشتیبانک کشاورزیلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2586

2587
پرورش زنبور 

عسل
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای -مرکزی -لردگان

فجر )شهرک هجرت

(برآفتاب

سایر320320سامان دالوربانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2588
روستای - شهرستان بن 

حیدری
سایر250250ستار هارونیبانک کشاورزی

2589
پرورش گاو 

شیری
سایر300300ستاره سلجوقی پبدنیبانک کشاورزیگردو علیا1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2590
-بلداجی آورگان-بروجن

6خیابان ولیعصر
سایر400400سجاد مرادی اورگانیبانک توسعه تعاون

2591
پرورش گاو 

شیری
1بروجنچهارمحال و بختیاری

خیابان - روستای اما قیس 

آذرخش
سایر250250سجاد مویی امام قیسیبانک توسعه تعاون

2592
دامداری 

پرورش گوسفند
سایر200200سروگل مرادی امام قیسیبانک کشاورزیروستای امام قیس1بروجنچهارمحال و بختیاری

2593
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر980980سروناز رادپویبانک کشاورزیلردگان منج اب چنار زیالیی1لردگانچهارمحال و بختیاری

2594

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

1فارسانچهارمحال و بختیاری
منزل -خ اصلی-راستاب

شخصی
سایر200200سعادت زمانی راستابیبانک کشاورزی

2595
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200سعادت یار اسماعیلی کل گچیبانک کشاورزیروستای چرکن-منج-لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری
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1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2596
کیار روستای موسی اباد 

خیابان اصلی
سایر250250سعید ابراهیمیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2597
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250سعید سورانی یان چشمهبانک کشاورزی

سایر350350سعید قاسمیپست بانکپیر بلوط1شهرکردچهارمحال و بختیاریترشیجات2598

سایر200200سعید قاسمی کلواریبانک کشاورزیلردگان روستای کلواری1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2599

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2600
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر200200سعید قایدی باردهبانک کشاورزی

سایر500500سعید قیاسیبانک کشاورزیکیار ناغان روستای کل کله1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2601

1بنچهارمحال و بختیاریگاوداری2602
شهرکرد بن روستای 

حیدری
سایر280280سعید محمدیپست بانک

1اردلچهارمحال و بختیاریپرورش بز2603
شهرستان اردل روستای 

کاوند
سایر200200سعید محمودیانصندوق کارآفرینی امید

1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2604
شهرستان بروجن روستای 

کرد شامی
سایر200200سکینه امینی کرد شامیبانک کشاورزی

سایر164164سکینه خدادادیبانک کشاورزیلردگان روستای برجویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی2605

سایر100100سکینه کیانی سلمیپست بانکشهرستان کیار روستای سلم1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی2606

سایر700700سلمان سبزواریصندوق کارآفرینی امیدفالرد روستای کلواری2لردگانچهارمحال و بختیاریمصنوعات چوبی2607

2608
پرورش گاو 

شیری
سایر180160سلمان غفاری گوشهبانک توسعه تعاونگوشه جنب کانال آب1فارسانچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2609
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر250250سلیمان کریمزاده باردهبانک کشاورزی

2610
پرورش زنبور 

عسل
1لردگانچهارمحال و بختیاری

فجر )شهرک هجرت-لردگان

(برآفتاب
سایر320320سمانه دالوربانک کشاورزی

2611
پرورش 

گاوشیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای زرین 

درخت
سایر200200سمانه محبی زرین درهبانک کشاورزی

2612
پرورش 

گاوشیری
سایر200200سمنبر حبیبی بردبریبانک کشاورزیلردگان روستای بردبر1لردگانچهارمحال و بختیاری

2613
تولیدی)خیاطی

( پوشاک
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

شهرک -دهنو- کوهرنگ

(ع)امام حسین

سایر200150سمیه یوسفی حاجیورصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2614
-چلگرد-شهرستان کوهرنگ

شهرک عشایری
سایر200200سوسن غیبیبانک کشاورزی
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2615
پرورش گاو 

شیری
سایر190160سیاوش احمدزادهبانک توسعه تعاونراستاب1فارسانچهارمحال و بختیاری

2616
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300سیاوش خدادادیصندوق کارآفرینی امیددشت زرین علی اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2617
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - خانمیرزا-لردگان

کرتگل
سایر720720سیاوش محمدی سرتنگیبانک کشاورزی

2618
پرورش 

گوسفنداری
سایر300200سید احسان درخشانصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ چین1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریگوسفند داری2619
شهرکرد بن روستای شیخ 

شبان
سایر300300سید احمد محمدی شیخ شبانیپست بانک

2620
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300سید اسد درخشانصندوق کارآفرینی امیدصالح گوتاه1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2621
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500سید خسرو موسویبانک کشاورزیشهرک فجر شهسوار1لردگانچهارمحال و بختیاری

سایر300300سید رضا بنی هاشمیبانک کشاورزیروستای امام قیس2بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2622

2کیارچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی2623

شهرستان کیار بخش ناغان 

منطقه مشایخ روستای 

برنجگان

سایر38003300سید علی فتحی فرد برنجگانیبانک کشاورزی

3بروجنچهارمحال و بختیاریگاوداری2624

روستای امام - گندمان 

خیابان عالمه - قیس

مجلسی

سایر300300سید میالد بنی هاشمی امام قیسیبانک کشاورزی

2625
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

شیخ شبان
سایر350350سیداسماعیل کاظمی شیخ شبانیبانک کشاورزی

سایر160160سیدایمان موسوی سید محمدیبانک کشاورزیلردگان روستای سیدمحمد1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2626

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2627
روستای - شهرستان بن 

شیخ شبان
سایر250250سیدذوالفقار کاظمی شیخ شبانیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2628
- روستای حیدری- بن 

محله حسن آباد
سایر200200سیدرحیم موسویبانک کشاورزی

2بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2629
روستای - شهرستان بن 

شیخ شبان
سایر300300سیدمجتبی محمدی شیخ شبانیبانک کشاورزی
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1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2630
روستای - شهرستان بن 

شیخ شبان
سایر250250سیدمهدی احمدی شیخ شبانیبانک کشاورزی

سایر450450سیده فاطمه دانیالیبانک توسعه تعاونلردگان روستای منجرمویی2لردگانچهارمحال و بختیاریمهدکودک2631

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2632
-شهرستان کوهرنگ

روستای سرآقاسید
سایر200200سیده مریم دادوربانک کشاورزی

2633

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

خود )بانک 

اشتغالی 

(روستایی

1کیارچهارمحال و بختیاری
خیابان - روستای تشنیز 

اصلی
سایر240180سیده ناهید حسینی تشنیزیپست بانک

سایر200200سیروس فرامرزی بابادیبانک کشاورزیچلگرد-شهرستان کوهرنگ1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2634

سایر480480سیف اهلل مرادیبانک کشاورزیروستای وستگان- گندمان 1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2635

2636

طرح حمایتی 

مددجویان 

-کمیته امداد

پرورش گاو 

شیری

سایر300300سیف اله خسروی بالدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستالی بالد1اردلچهارمحال و بختیاری

2637

پرورش 

گوسفند 

پرورش دام )

(سبک وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان کشاورز غربی 

محله نساء

سایر250250شازینب محمودیبانک کشاورزی

سایر280280شاهرخ شجاعی کل گچیبانک کشاورزیلردگان روستای کل گچی1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2638

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2639
لردگان فالرد روستای میان 

آب
سایر250250شکر خدا خدادادیبانک کشاورزی

2640
پرورش 

گاوشیری
سایر200200شمایل شیرانی لپربانک کشاورزیلردگان روستای بردبر1لردگانچهارمحال و بختیاری

2641
پرورش 

گوسفند داشتی
1کیارچهارمحال و بختیاری

کیار روستای موسی اباد 

خیابان اصلی
سایر2500شهرام امینیبانک کشاورزی

2642
پرورش گاو 

شیری
سایر160160شهال شریفی ریگیبانک کشاورزیلردگان قلچه ناغان سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاری

2643
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای باغ انار - لردگان

میالس
سایر750750شهناز شاهرخی میالسیبانک کشاورزی
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سایر100100شهناز نظریبانک کشاورزیناغان خیابان انقالب جنوبی1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2644

2645
پرورش 

گاوشیری
سایر160160شهین جلیل شش بهرهبانک کشاورزیروستای دارجونه1لردگانچهارمحال و بختیاری

2646
مکانیزه کردن 

کشتارگاه دام
14لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان بخش 

خانمیرزا روستای مرادان 

جاده بروجن لردگان 

کیلومتر مانده به پلیس 2

راه گوشکی

سایر1639016390شیرزاد جلیل پیرانبانک کشاورزی

2647
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر720720شیرین پور صالحبانک کشاورزیلردگان آبچنار زیالیی1لردگانچهارمحال و بختیاری

2648
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل بخش 

میانکوه روستای توله دان
سایر200200شیرین صفریبانک کشاورزی

2649
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای شوراب 

صغیر میدان نماز خیابان 

روبروی  (خیابان اصلی)نماز

مسجد امیرالمومنین منزل 

ابراهیم ایزدی

سایر140140شیوا ایزدی شورابیبانک توسعه تعاون

1بروجنچهارمحال و بختیاریگاوداری2650

روستای امام - گندمان 

- روبروی درمانگاه - قیس

منزل شخصی

سایر500500صابر جمالی امام قیسیبانک توسعه تعاون

2651
اقامتگاه 

بومگردی
1بروجنچهارمحال و بختیاری

چهار محال و بختیاری 

،شهرستان بروجن ،شهرک 

،پالک 11آوردگان ،ولیعصر 

،منزل غالمعباس 236

چهرازی

سایر490400صادق چهرازی بلداجیپست بانک

1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2652
لردگان روستای شهرک 

هجرت
سایر200200صدراله دلباز محکمبانک کشاورزی

2653
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

دهکهنه روگر
سایر200200صغرا همتی سنگ بیلیپست بانک

سایر300300صغری ریاحی چلوانیبانک کشاورزیچمزین/سامان2سامانچهارمحال و بختیاریبسته بندی2654

سایر250250صفر بابادی قلعه افقانیبانک کشاورزیفالرد روستای کلواری1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2655
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2656

پرورش 

گوسفند 

پرورش دام )

(سبک وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

فیل آباد خیابان اصلی 

روبروی خانه عالم منزل 

شخصی صفر رحیمی

سایر250250صفر رحیمی فیل آبادیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2657
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250صفرعلی باباییبانک کشاورزی

1بروجنچهارمحال و بختیاریپرروش گوسفد2658

روستای آورگان خیابان 

اصلی روبروی مسجدامام 

سجاد

سایر200200صفرعلی مرادی آورگانیبانک توسعه تعاون

2659

تولیدی مانتو 

وشلوار و لباس 

زنانه

1لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای - فالرد - لردگان 

بابا احمدی
سایر350300صنوبر بابااحمدی میالنیبانک توسعه تعاون

2660
پرورش 

گوسفنداری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

کوهرنگ دشت زرین علی 

اباد
سایر300300صولت خسروی بابادیصندوق کارآفرینی امید

2661
پرورش گاو 

شیری
سایر200200صولت عالی ده چناریبانک کشاورزیلردگان روستای شهرویه1لردگانچهارمحال و بختیاری

2662
دامداری خرید 

گوسفند
سایر250250صیدال مقصودی کارنجیبانک کشاورزیاردل روستای ممسنی1اردلچهارمحال و بختیاری

سایر600600طوبی درخشانبانک کشاورزیصالح کوتاه1کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری2663

سایر320320عادل کریمزاده باردهپست بانکشهرکرد بن روستای بارده1بنچهارمحال و بختیاریگوسفند داری2664

1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2665
کیار روستای خراجی 

خیابان ورزش
سایر250250عادل نصیریبانک کشاورزی

2666
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500عباس اسدی دزکیبانک کشاورزیدزک مزرعه امیرآباد2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2667
کیار دزک خیابان دکتر 

بهشتی
سایر3000عباس محسنیبانک کشاورزی

2668
پروش گاو 

شیری
سایر288288عباس مرادی اورگانیبانک کشاورزیآورگان-بروجن1بروجنچهارمحال و بختیاری

2669
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

ممسنی
سایر200200عباسعلی غریبی ممسنیپست بانک

1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2670
لردگان روستای چاگاه 

سادات
سایر280280عبدالحسین اکبری چاگاهیبانک کشاورزی

2671
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر350350عبدالعلی پیرمحمدی باردهبانک کشاورزی
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سایر200200عبداهلل خسرویبانک کشاورزیلردگان مالخلیفه1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2672

سایر200200عبداهلل سلیمانی سولگانیبانک توسعه تعاونبلداجی روستای سلطان آباد1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2673

2674
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

آلیکوه
سایر200200عبداله مختاری شهماروندیصندوق کارآفرینی امید

2675
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200عبداله نوروزی مصیربانک کشاورزیلردگان منج رمران1لردگانچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2676
شهرستان کیار روستای 

تشنیز
سایر9090عذرا میرزایی تشنیزیپست بانک

1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2677
روستای امام - گندمان 

روبروی ایستگاه گاز- قیس 
سایر250250عذرا یگانهبانک توسعه تعاون

2678
پرورش گاو 

شیری
سایر750750عزت اله علی بازیبانک کشاورزیلردگان خانمیرزا کالمویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

2679
پرورش گاو 

شیری
سایر240240عزیز خسرویبانک توسعه تعاوناردل روستای عزیز اباد1اردلچهارمحال و بختیاری

2680
دامپروری 

(گاوشیری)
سایر250250عزیز کاظمی مطلقبانک کشاورزیاردل روستای نیسیاق1اردلچهارمحال و بختیاری

2681
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300عسگر کریمی کریموندصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ بازفت حسین اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

سایر100100عشرت رضایی صالح بابریبانک کشاورزیکیار روستای خراجی1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2682

سایر350300عطااهلل جلیلیانبانک کشاورزیلردگان فالرد کندر1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2683

سایر200200عطرگل خلیلی آب سفیدیبانک کشاورزیکیار ناغان روستای بره مرده1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2684

2685
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

آلیکوه
سایر200200عفت جهانگیریصندوق کارآفرینی امید

2686
پرورش گاو 

شیری
سایر160160علی جلیلیبانک کشاورزیمنج روستای سر قلعه1لردگانچهارمحال و بختیاری

2687

طرح حمایتی 

مددجویان 

-کمیته امداد

پرورش گوسفند

سایر250250علی جنگلی ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی1اردلچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریکشت زعفران2688
کیار روستای خراجی 

خیابان امام
سایر250250علی رضاییبانک کشاورزی
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2689
دامداری خرید 

گوسفند
سایر250250علی سلطانیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای الیکوه1اردلچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش دام2690
یانچشمه خیابان هشتم 

غربی
سایر250250علی سورانی یانچشمهبانک کشاورزی

2691
پرورش گاو 

شیری
سایر200200علی صادقی ده چناریبانک کشاورزیلردگان خانمیرزا شهرویه1لردگانچهارمحال و بختیاری

1بروجنچهارمحال و بختیاریپرروش گوسفد2692
بخش بلداجی روستای 

سیف آباد
سایر200200علی صالحی بختیاریبانک توسعه تعاون

2693
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

شیخ شبان
سایر300300علی طاهری باردهبانک کشاورزی

2694
پرورش گاو 

شیری
سایر300300علی قاسمی قاسموندبانک کشاورزیبازفت طبرک1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2695
روستای - شهرستان بن 

شیخ شبان
سایر250250علی قنبریبانک کشاورزی

2696
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

کوهرنگ دشت زرین قباد 

اباد
سایر300300علی قنبریبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامپروری2697

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای چهار -کوهرنگ

موران

سایر200200علی قولی گلهبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریگاو داری2698
شهرکرد بن روستای 

حیدری
سایر250250علی کریمی بادییپست بانک

سایر250250علی الیقی قلعه سوختهبانک کشاورزیلردگان فالرد دره نیک1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2699

2700
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل بخش 

میانکوه روستای کنمی
سایر200150علی مالییصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2701

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

- دشت زرین-کوهرنگ

روستای غریب آباد

سایر350350علی موسائیصندوق کارآفرینی امید

سایر160160علی ویسی مبارزبانک کشاورزیلردگان روستای شش بهره1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2702

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2703
-دهنو-شهرستان کوهرنگ

شهرک امام حسین
سایر200200علی یوسفی بابادیبانک کشاورزی

سایر400320علیار خلجی پیر پلوطیپست بانکپیر بلوط خیابان اصلی1شهرکردچهارمحال و بختیاریگوسفندداری2704

2705
پرورش زنبور 

داری
سایر300300علیداد احمدی هلیلیبانک کشاورزیبازفت دورک1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2706
پرورش گاو 

شیری
سایر300300علیرحم قاسمی قاسموندبانک کشاورزیبازفت تبرک علیا1کوهرنگچهارمحال و بختیاری
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1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2707
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250علیرضا بهارلویی یانچشمهبانک کشاورزی

2708
پرورش گاو 

شیری
سایر160160علیرضا رحیمی ریگیبانک کشاورزیریگ روستای امیری سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاری

2709
پرورش 

گاوشیری
سایر160160عنایت اهلل قنبریبانک کشاورزیلردگان روستای کهیان1لردگانچهارمحال و بختیاری

سایر100100عهدیه بهرامی طاقانکیبانک کشاورزیکیار روستای خراجی1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2710

2711
پرورش گاو 

شیری
سایر300300عیدی ویسی شیخ رباطبانک کشاورزیبازفت مورز1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2712
پرورش طیور 

(بلدرچین)
1فارسانچهارمحال و بختیاری

هیرگان امید اباد باالتر از 

مسجد امام حسین
سایر230190عیسی امیدی گلهبانک توسعه تعاون

2713
پرورش 

گاوشیری
سایر160160عیسی خالدیبانک کشاورزیلردگان شهرک مامور1لردگانچهارمحال و بختیاری

2714
پرورش دام 

سبک
1بروجنچهارمحال و بختیاری

بخش بلداجی روستای 

سیف آباد
سایر250250غریب چراغیانبانک کشاورزی

2715
پرورش 

گوسفند و بز
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل بخش 

میانکوه شهرک کاظمیه
سایر300300غریب حاجی حسنی دره شوریصندوق کارآفرینی امید

سایر200200غالم قنبریبانک کشاورزیفالرد شهرک امام خمینی1لردگانچهارمحال و بختیاریگاوداری2716

2717
پرورش دام 

سبک
1بروجنچهارمحال و بختیاری

بخش بلداجی روستای 

کلبی بک
سایر200200غالمرضا اقاجانی کلبی بکیبانک توسعه تعاون

سایر250250غالمرضا بیگدلیبانک کشاورزیروستای پهنا- شهرستان بن 1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2718

سایر200200غالمرضا طاهریبانک کشاورزیلردگان روستای مرادان1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2719

2720
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300غالمعلی خدادادی گلهصندوق کارآفرینی امیددشت زرین علی اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2721
پرورش گاو 

شیری
سایر300300فاطمه اسدی حسنوندبانک کشاورزیبازفت تبرک علیا1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1فارسانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2722

روستای کران خیابان اصلی 

 باالتر از مدرسه 28کوچه

یاسر

سایر100100فاطمه امیدی ارجنکیصندوق کارآفرینی امید

2723
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - مرکزی - لردگان

گوشه
سایر200200فاطمه جلیل ناغونیبانک کشاورزی

2724
پرورش گاو 

شیری
سایر300300فاطمه قاسمی قاسموندبانک کشاورزیبازفت تبرک سفلی1کوهرنگچهارمحال و بختیاری
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2725
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای -خانمیرزا-لردگان

مرادان
سایر700700فاطمه منتظریبانک کشاورزی

سایر300300فرج اله اکبریبانک کشاورزیکیار روستای خراجی1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2726

2727
پرورش گاو 

شیری
سایر160160فرج اله محمدی چیگوییبانک کشاورزیمنج روستای چیگو1لردگانچهارمحال و بختیاری

2728

طرح حمایتی 

مددجویان 

-کمیته امداد

پرورش گاو 

شیری

سایر240240فرخ لقا خسروی بالدیبانک توسعه تعاوناردل روستای بالد1اردلچهارمحال و بختیاری

سایر280280فرخنده خالدزادگانبانک کشاورزیابزر سردشت1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2729

2730
پرورش 

گاوشیری
سایر160160فرزاد خالدی سردشتیبانک کشاورزیلردگان روستای سردشت1لردگانچهارمحال و بختیاری

سایر300300فرزاد رشیدی خانی ابادیبانک کشاورزیبلداجی روستای خانی اباد1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2731

سایر160160فرشاد بویری منجیبانک کشاورزیلردگان روستای منج1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2732

2733
پرورش گاو 

شیری
سایر300300فرشاد قاسمی قاسموندبانک کشاورزیبازفت تبرک چم غریب1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2734
دامداری 

پرورش گوسفند
1بروجنچهارمحال و بختیاری

شهرگندمان روستای 

مورچگان
سایر200200فرهاد فرجی مورچگانیبانک کشاورزی

2735
پرورش گاو 

شیری
سایر160160فریبا دریالعلبانک کشاورزیلردگان جلیل اباد1لردگانچهارمحال و بختیاری

سایر200200فریبا کشاورز گندمانیبانک کشاورزیشهرگندمان روستای معموره1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2736

2737
پرورش زنبور 

عسل
سایر200200فرید عباسی چلیچهپست بانکچلیچه خ معلم1فارسانچهارمحال و بختیاری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2738
شهرک -شهرستان کوهرنگ

میهه
سایر100100فریده چراغ پوراحمدمحمودیصندوق کارآفرینی امید

2739
پرورش زنبور 

عسل
سایر310310فریدون منصوری گندمانیبانک کشاورزیروستای بیژگرد- گندمان 1بروجنچهارمحال و بختیاری

2740

پرورش دام 

سنگین 

(گاوداری)

1کوهرنگچهارمحال و بختیاری
-شهرستان کوهرنگ

روستای فخرآباد-صمصامی 
سایر200200فلک قاسمی صالح بابریبانک کشاورزی
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2741
پرورش گاو 

شیری
سایر300300فلک ناز نادری سرکونیبانک کشاورزیکیار ناغان1کیارچهارمحال و بختیاری

سایر270270قاسم صادقی ده چناریبانک کشاورزیروستای بیژگرد- گندمان 2بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2742

2743
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300قدرت اسدیصندوق کارآفرینی امیدبازفت گزستان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

سایر400400قربانعلی قنبری نسببانک کشاورزیلردگان غالرد سندگان1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2744

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2745
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر300300قربانعلی کریم زاده باردییبانک کشاورزی

2746
پرورش 

گاوشیری
سایر160160قریب نوروزی مصیربانک کشاورزیروستای چالچندار1لردگانچهارمحال و بختیاری

2747
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای حاج -لردگان ریگ 

محمد قلی
سایر200200قلی شریفی ریگیبانک کشاورزی

2748
پرورش گاو 

شیری
سایر300300قمر طاهری حاجی وندبانک کشاورزیبازفت میان دوهان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

سایر250250قیسعلی نادری بلداجیبانک کشاورزیکیار روستای قلعه ممکا1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2749

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2750
روستای - شهرستان بن 

الرک
سایر250250کاظم دهقانی التونیبانک کشاورزی

1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2751
شهر گندمان روستای 

معموره
سایر200200کامران رسول زاده گندمانیبانک کشاورزی

1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2752
روستای امام - گندمان 

قیس
سایر300300کامران یداللهی قمبوانیبانک کشاورزی

2753
پرورش 

گوسفند داشتی
2بروجنچهارمحال و بختیاری

بروجن بخش گندمان 

روستای امام قیس منزل 

شخصی الیاس جمالی

سایر240240کبری بازیاری عبدالسلیمانلوبانک کشاورزی

2754
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
سایر200130کبری خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

2755
پرورش گاو 

شیری
سایر8080کرامت محمدی مصیری جلیلیبانک کشاورزیاوره روستای گودسر1لردگانچهارمحال و بختیاری

2756
پرورش گاو 

شیری
1کیارچهارمحال و بختیاری

کیار روستای حاجی اباد 

خیابان اصلی
سایر250250کرم هاشمی گهروییبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2757
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250کسری سورانیبانک کشاورزی

2758
پرورش گاو 

شیری
سایر160160کورش ویسی شش بهرهبانک کشاورزیلردگان روستای شش بهره1لردگانچهارمحال و بختیاری
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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2759

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

- صمصامی-کوهرنگ

روستای دزک علیا

سایر400400کیماس شیرمردی شاه قاسمیصندوق کارآفرینی امید

2760
پرورش گاو 

شیری
سایر300300کیوان اسدیبانک کشاورزیروستای اورگان1بروجنچهارمحال و بختیاری

2761
پرورش 

گاوشیری
سایر160160کیوان کریمی ناغونیبانک کشاورزیلردگان روستای ناغان سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاری

2فارسانچهارمحال و بختیاریدامداری2762
-فارسان -شهرستان 

روستای گوشه
سایر280280گل اندام محمدی فارسانیبانک کشاورزی

2763
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300گل صنم بهزادی شیخ رباطصندوق کارآفرینی امیدبازفت گزستان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2764
پرورش گاو 

شیری
سایر280280گل طال جلیل طهماسبیبانک کشاورزیلردگان روستای کرف1لردگانچهارمحال و بختیاری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریکشاورزی2765

استان چهارمحال وبختیاری 

- شهرستان کوهرنگ-

روستای نصیرآباد

سایر28872گل طال سلیمانی بابادیبانک کشاورزی

2766
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

سرمور
سایر200200گالب ظفری سرموریبانک کشاورزی

2767
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا برجویی
سایر490490گالب فرخی برجوییبانک کشاورزی

2768

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان اصلی کوچه 

 کوچه شهید خیراهلل 20

تیموری

سایر250250گلی جان قاسمی کرانیبانک کشاورزی

2769

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان اصلی کوچه 

 منزل محمدعلی شهرانی36

سایر250250گلی قاسمیبانک کشاورزی

سایر280280گنجعلی محمودی چالبطانبانک کشاورزیچنار محمودی1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2770

2771
پرورش گاو 

شیری
سایر160160گویی خالدی برهنهبانک کشاورزیلردگان طالییه سردشت1لردگانچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2772
لردگان بخش نمنج روستای 

چالدراز
سایر280280لطف اهلل جلیل طهماسبیبانک کشاورزی
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سایر300300لهراسب خدادادی مینابیبانک کشاورزیلردگان فالرد میان آب1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2773

1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش زنبور2774
شهرستان کیار روستای 

گشنیزجان خیابان اصلی
سایر250250لهراسب قاسمی گشنیگانیبانک کشاورزی

2775

پرواربندی بره 

 200صنعتی 

راسی

3لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری شهرستان 

لردگان بخش منج روستای 

منج نسای

سایر27502750لیال جلیل پیرانبانک کشاورزی

2776
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300لیال سلیمانی کرتالییصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ بازفت کچوز1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2777

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

2اردلچهارمحال و بختیاری
منطقه عشایری - اردل

ممسنی دیناران
سایر540540لیال غریبی ممسنیبانک کشاورزی

سایر180160ماریا صادقیبانک توسعه تعاونچلیچه خ شهید نوروزی1فارسانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک2778

سایر160160ماه بی بی جلیل طهماسبیبانک کشاورزیلردگان روستای علی ابادعلیا1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2779

سایر250250ماه پری مرادیصندوق کارآفرینی امیدسیاوش ابد چندار1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگاوشیری2780

2781

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

8فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستای کران خیابان اصلی 

نبش کوچه دهیاری طبقه 

همکف

سایر40004000ماه پسند رییسی عیسی ابادیپست بانک

سایر250250ماه سلطان قنبریصندوق کارآفرینی امیددشت زرین قباد اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگوسفنداری2782

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامپروری2783

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

-روستای دهنو-کوهرنگ

(ع)شهرک امام حسین 

سایر200200ماه طال یوسفی حاجیوربانک کشاورزی

2784
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای -لردگان خانمیرزا 

سینی
سایر200200ماهزاده گرگی مقدمبانک کشاورزی

سایر370370مجتبی جوی ده چناریبانک کشاورزیروستای بیژگرد- گندمان 1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2785

2786
پرورش زنبور 

عسل
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - فالرد-لردگان

گرداب علیا
سایر320320مجتبی دشتیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2787
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250مجتبی شکراللهیبانک کشاورزی
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2788
پرورش گاو 

شیری
1کیارچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

شهرستان کیار روستای 

خراجی خیابان حسینیه

سایر250250مجتبی مومنی خراجیبانک کشاورزی

2سامانچهارمحال و بختیاریدامداری2789
بلوار /شوراب صغیر/سامان

امام خمینی
سایر400320مجید مقصودی شورابیپست بانک

سایر240240محسن آلتونه کردشامیبانک کشاورزیروستای بیژگرد- گندمان 1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2790

2791
پرورش گاو 

شیری
1کیارچهارمحال و بختیاری

کیار روستای سرتشنیز 

خیابان اصلی
سایر250250محسن حسینی موسی آبادیبانک کشاورزی

2792
پرورش گاو 

شیری
1کیارچهارمحال و بختیاری

کیار سرتشنیز خیابان 

بوستان دوم
سایر250250محسن طاهری سرتشنیزیبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2793
لردگان روستای دهنو 

میالس
سایر280280محمد امیری ابراهیم محمدیبانک کشاورزی

2794
پرورش 

گاوشیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان بخش منج روستای 

بارز
سایر160160محمد انصاریان بارزیبانک کشاورزی

سایر160160محمد جلیل پوریبانک کشاورزیلردگان روستای شیرانی1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2795

سایر300300محمد جواد رمضانی کتکیبانک کشاورزیروستای بیژگرد- گندمان 4بروجنچهارمحال و بختیاریزنبورداری2796

2797

پرورش گاو 

شیری به 

 راس5ظرفیت

سایر250250محمد جواد قنبری امام قیسیبانک توسعه تعاونبروجن امام قیس1بروجنچهارمحال و بختیاری

سایر300300محمد رشیدی خانی ابادیبانک کشاورزیخانی اباد1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2798

سایر250250محمد صادق حسین پور آقاییبانک کشاورزیلردگان خانمیرزا باغ بهزاد1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2799

2800

طرح تکمیلی 

صیفی )گلخانه 

(و سبزیجات

سایر540540محمد علی خدابخشیبانک کشاورزیاراضی نافچ2شهرکردچهارمحال و بختیاری

2801

خرید ادوات و 

ماشین آالت 

نوین 

مکان)کشاورزی

(یزاسیون

سایر879879محمد علی عالیبانک کشاورزیروستای ده صحرا- لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

2شهرکردچهارمحال و بختیاریگاوداری2802
سورشجان،مصطفی آباد،خ 

،جنب منبع آب(ع)امام علی
سایر500500محمد کریمزاده مصطفی آبادیپست بانک
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سایر400400محمد مرادی امام قیسیبانک کشاورزیگندمان روستای امام قیس2بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2803

1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2804
روستای امام - گندمان 

کوچه آذرخش- قیس 
سایر220220محمد موییبانک توسعه تعاون

2805
پرورش گاو 

شیری
1فارسانچهارمحال و بختیاری

فیل آباد خ اصلی ابتدای 

کوچه اول
سایر180160محمد نصیر شیروانی فیل آبادیبانک توسعه تعاون

2بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2806
روستای امام - گندمان 

قیس
سایر220220محمد یداللهی قمبوانیبانک توسعه تعاون

2807
پرواربندی دام 

سبک
1بروجنچهارمحال و بختیاری

شهرستان بروجن روستای 

امام قیس
سایر250250محمدباقر مویی امام قیسیپست بانک

2808
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200محمدحسین بویری منجیبانک کشاورزیلردگان منج مشکدوزان1لردگانچهارمحال و بختیاری

2809

پرورش گاو 

شیری 

دامداری )

(روستایی

1لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای -خانمیرزا - لردگان

دومکان
سایر12001200محمدرضا امیدی دومکانیبانک کشاورزی

2810
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر350350محمدرضا پیرمحمدی باردهبانک کشاورزی

2811
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

سرمور
سایر200200محمدرضا صفروند سرموریبانک کشاورزی

سایر240240محمدرضا محمدی نصیرآبادیبانک کشاورزیروستای نصیرآباد- گندمان 1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2812

2813

طرح حمایتی 

مددجویان 

-کمیته امداد

پرورش گاو 

شیری

سایر240240محمدزمان طهماسبی قرابیبانک توسعه تعاوناردل دیناران شهرک قراب1اردلچهارمحال و بختیاری

2814
پرواربندی 

گوسفند داشتی
3بروجنچهارمحال و بختیاری

بروجن بخش گندمان 

روستای دوراهان
سایر420420محمدصالح کریمیان دورهونیبانک کشاورزی

2815
پرورش گاو 

شیری
1کیارچهارمحال و بختیاری

شهرستان کیار روستای 

سرتشنیز خیابان حجاب
سایر250250محمدعلی رضایی سرتشنیزیبانک کشاورزی

1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2816
روستای کنرک - گندمان 

علیا
سایر250250محمدعلی رفیعی فردبانک کشاورزی
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سایر280280محمدقلی محمودی چالبطانیبانک کشاورزیلردگان روستای خاردان1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش شترمرغ2817

1بروجنچهارمحال و بختیاریصنایع دستی2818
روستای امام - گندمان 

قیس
سایر300300محمدکاظم قنبری امام قیسیبانک توسعه تعاون

2819
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

آلیکوه
سایر200200محمدیار فتاحی الکوهیصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2820

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای میان - کوهرنگ

رودان

سایر350350محمدیار مهریصندوق کارآفرینی امید

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2821
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250محمود بهارلوییبانک کشاورزی

2822
پرورش گاو 

شیری
سایر160160مختار احمدی اموییبانک کشاورزیلردگان منج روستای ابیدک1لردگانچهارمحال و بختیاری

سایر250250مرتضی رضاییبانک کشاورزیلردگان خانمیرزا دومکان1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2823

2824

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب خیابان اصلی 

خیابان باباشادی منزل 

مرتضی غفاری

سایر250250مرتضی غفاری گوشهبانک کشاورزی

2825
پرورش 

گاوشیری
سایر160160مرتضی مصیریبانک کشاورزیاوره روستای قلعه مدرسه1لردگانچهارمحال و بختیاری

2826
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300مرضیه عیدی شیخ رباطصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ بازفت مورز1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی2827

شهرستان سامان روستای 

چم چنگ شهرک خیابان 

موسی بن جعفر

سایر100100مرضیه مظاهری چم چنگیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2828
سامان روستای چمزینجنب 

مغازه اصغر فرجی
سایر140140مرضیه یزدانی سامانیصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2829
-شهرستان کوهرنگ

روستای ابدال آباد
سایر300300مروارید محمدی احمدمحمودیصندوق کارآفرینی امید

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی2830
شهرستان سامان روستای 

گرمدره
سایر100100مریم افشاری پشت لربانک کشاورزی

2831
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300مریم ظهرابی نسبصندوق کارآفرینی امیدبازفت مورز1کوهرنگچهارمحال و بختیاری
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2832
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

عزیزآباد
سایر200200مریم کهیانیبانک کشاورزی

2833
پرورش گاو 

شیری
سایر400400مژگان فالمرزیبانک کشاورزیکوهرنگ میان رودان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2834
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300مسعود بهادری بابادیصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ قلعه تک1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2835
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300مسعود جهانگیری بابادیصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ فلعه تک1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2836
پرورش گاو 

شیری
سایر160160مسلم احمدی اموییبانک کشاورزیمنج روستای ابیدک1لردگانچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2837
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250مسلم عظیمی یانچشمهبانک کشاورزی

2838

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

ده چشمه خیابان اصلی 

65پیرغار کوچه 

سایر250250مسلم یداللهی ده چشمهبانک کشاورزی

1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2839
بروجن بخش گندمان 

روستای امام قیس
سایر340340مسیب قنبری امام قیسیبانک توسعه تعاون

2840
پرورش زنبور 

داری
سایر300300مشک عنبر کریمی نور الدین وندبانک کشاورزیشهرک تلورد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2841
کیار روستای خراجی 

خیابان اصلی کوچه معرفت
سایر250250مصطفی قربانیبانک کشاورزی

2842
پرورش گاو 

شیری
سایر300300معصومه اسدیبانک کشاورزیبازفت تلخدان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2843
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300ملکی اکبری احمد محمودیصندوق کارآفرینی امیدمیهه شهرک1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2844
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر320320ملکی جان جلیل ناغونیبانک کشاورزیلردگان دهنو میالس1لردگانچهارمحال و بختیاری

2845

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب خیابان اصلی پالک 

 منزل شخصی علی 285

اصغر رحیمی

سایر250250مهدی رحیمی راستابیبانک کشاورزی

2846
پرورش گاو 

شیری
1بروجنچهارمحال و بختیاری

امام قیس جنی حسینیه 

ولیعصر
سایر250250مهدی عظیم پوربانک کشاورزی
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2847
پرورش گاو 

شیری
1فارسانچهارمحال و بختیاری

گوشه خیابان اصلی جنب 

مسجد
سایر200180مهدی غفاری گوشهپست بانک

2848
پرورش گاو 

شیری
سایر200200مهدی قدمیپست بانکروستای رستم اباد- اردل 1اردلچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2849
روستای - شهرستان بن 

شیخ شبان
سایر300300مهدی قنبری شیخ شبانیبانک کشاورزی

2850
پرورش دام 

سبک
سایر260260مهدی کریمی اورگانیبانک توسعه تعاونآورگان-بروجن1بروجنچهارمحال و بختیاری

سایر200170مهدی مسعودی مرغملکیپست بانکمرغملک1شهرکردچهارمحال و بختیاریگوسفن دداری2851

سایر250250مهر افروز مرادی گردوییصندوق کارآفرینی امیدسیاوش اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگاوشیری2852

2853
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300مهراب مهرابی گلهصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ بخش اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2854
پرورش زنبور 

عسل
2بروجنچهارمحال و بختیاری

بروجن فرادنبه روستای 

دهنو
سایر500500مهران زمانیبانک کشاورزی

2855

پرورش 

گوسفند 

مشاغل )داشتی

(خانگی

1لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای -ریگ-لردگان

منجرمویی
سایر157150مهران طهماسبی کهیانیبانک توسعه تعاون

2856
پرورش گاو 

شیری
1فارسانچهارمحال و بختیاری

راستاب کوچه اصلی پالک 

18
سایر200200مهرداد خسروی راستابیبانک کشاورزی

2857
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

دوازده امام
سایر200200مهرداد ظفریپست بانک

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامپروری2858

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای گردوعلیا-کوهرنگ

سایر200200مهرعلی علیخانی گلهبانک کشاورزی

2859
پرورش گاو 

شیری
سایر200200مهوش دریانوشبانک کشاورزیلردگان روستای تل ماران1لردگانچهارمحال و بختیاری

2860
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان خانمیرزا روستای 

برجویی
سایر320320مهوش یوسفی کالموئیبانک کشاورزی

2861

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

چغاهست جلو تر ازمسجد 

امام حسین

سایر250250مهین امانی جونقانیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

2862
پرورش گاو 

شیری
سایر350350موسی بیگدلیبانک کشاورزیروستای پهنا- شهرستان بن 1بنچهارمحال و بختیاری

سایر320270موسی قایدی باردهپست بانکشهرکرد بن روستای بارده1بنچهارمحال و بختیاریگوسفند داری2863

2864
پرورش گاو 

شیرده
1بروجنچهارمحال و بختیاری

خیابان - روستای امام قیس 

آذرخش
سایر250250میثم فروهربانک توسعه تعاون

2865
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای شوراب 

صغیر میدان نماز خیابان 

روبروی مسجد  (اصلی)نماز 

امیرالمومنین منزل ابراهیم 

ایزدی

سایر140140میالد ایزدی شورابیصندوق کارآفرینی امید

سایر200200میالد حاجلوبانک کشاورزیروستای پهنا- شهرستان بن 1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2866

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2867
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250میالد سورانی یانچشمهبانک کشاورزی

2868

پرورش گاو 

شیری به 

 راس5ظرفیت

1بروجنچهارمحال و بختیاری
بروجن گندمان روستای 

امام قیس
سایر250250میالد سیاوشی امام قیسیبانک توسعه تعاون

2869
پرورش گاو 

شیری
سایر250250میالد مرادی امام قیسیبانک توسعه تعاونروستای امام قیس1بروجنچهارمحال و بختیاری

سایر200200میالد مرادی اورگانیبانک توسعه تعاونبلداجی روستای اورگان1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2870

2871
پرورش زنبور 

داری
سایر300300مینا اسدی حاجی وندبانک کشاورزیکوهرنگ بازفت نازی1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2872
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
سایر200200مینا خالدیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

2873

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

عیسی آباد کوچه شهید 

بهرامی منزل شخصی حیدر 

بهرامی

سایر250250ناز بیگم رییسیبانک کشاورزی

2874
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300ناز بیگم عباسی موگوییصندوق کارآفرینی امیدبازفت تلو1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2875
پرورش گاو 

شیری
سایر160160نازبگم خالدی سردشتیبانک کشاورزیسردشت روستای مامور1لردگانچهارمحال و بختیاری

سایر100100نازبیگم حسینی موسی آبادیبانک کشاورزیکیار روستای دزک1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2876

2877
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان اوره روستای چشمه 

خانی
سایر160160نازکی رییسی شیخ ویسیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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2878
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای -منج-لردگان

آبیدک
سایر850850نازگل احمدی آموئیبانک کشاورزی

2879
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - منج-لردگان

آبیدک
سایر200200نازی احمدی آموئیبانک کشاورزی

2880
پرورش گاو 

شیری
سایر250250ناصر جمالی گلهصندوق کارآفرینی امیدسیگاه1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2881
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300نبی اله خیری اوروندصندوق کارآفرینی امیدبازفت چمن گلی1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2882
پرورش 

گاوشیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای علی 

ابادپشته
سایر200200نجف شمس الدینیبانک کشاورزی

2883
پرورش زنبور 

عسل
سایر300300نجف مرادی چالبطانبانک کشاورزیچالبطان1لردگانچهارمحال و بختیاری

سایر250250نخواسته کهیانیبانک کشاورزیاردل روستای ابسرده شوران1اردلچهارمحال و بختیاریدامپروری2884

2885
دامداری خرید 

گوسفند
سایر250250نریمان کیانی کریبانک کشاورزیاردل رو سنتای نوترک ی1اردلچهارمحال و بختیاری

سایر160160نسرین امیری تل مارانیبانک کشاورزیلردگان روستای تل ماران1لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی2886

2887
پرورش 

گوسفنداری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

کوهرنگ دشت زرین بختیار 

اباد
سایر300300نظر کریمی گلهصندوق کارآفرینی امید

سایر250250نعمت اهلل شریفیبانک کشاورزیبرنجگان-ناغان - کیار 1کیارچهارمحال و بختیاریدامداری2888

2889
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300نعمت اهلل لهرابیصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ بخش اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2890

پرورش 

گوسفند 

دامداری)داشتی

( روستایی

سایر500500نعمت اهلل موسویبانک کشاورزیبیدله-منج-لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری

2891

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب چهار راه اصلی 

سمت باالی جاده خیابان 

شهید صفدر الفیده

سایر250250نوذر الفیده جونقانیبانک کشاورزی

2892
پرورش گاو 

شیری
سایر160160نوروز جلیل طهماسبیبانک کشاورزیلردگان روستای علی اباد1لردگانچهارمحال و بختیاری

2893
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300نوروز سلیمانی بابادیصندوق کارآفرینی امیدنیاکان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2894
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250هادی بهارلوییبانک کشاورزی
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2895
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل بخش 

میانکوه روستای شیاسی
سایر200200هادی کریمی شیاسیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250هژیر درویشیبانک کشاورزیلردگان فالرد دالورا1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2896

2897
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

آبچنار - منج- لردگان

زیالیی
سایر980980هما دریاکشبانک کشاورزی

2898
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

دوازده امام
سایر200200هیبت اله ظفریانصندوق کارآفرینی امید

2899
دامداری 

گوسفند داشتی
2بروجنچهارمحال و بختیاری

بروجن بخش گندمان 

روستای دوراهان
سایر300300وحید کریمی دورهونیبانک کشاورزی

سایر250250ولی اهلل رییسیبانک کشاورزیلردگان فالرد شهرک امام1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2900

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2901
روستای - شهرستان بن 

حیدری
سایر250250ولی اله فداییبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2902
روستای - شهرستان بن 

شیخ شبان
سایر250250ولی اله قنبری شیخ شبانیبانک کشاورزی

1اردلچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2903
شهرستان اردل روستای 

عزیزآباد
سایر200150یاسر خسرویصندوق کارآفرینی امید

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2904
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250یاسین بهارلوییبانک کشاورزی

2905
پرورش گاو 

شیری
1فارسانچهارمحال و بختیاری

فیل آباد خ مخابرات کوچه 

60
سایر160140یحیی نصیری گلهبانک توسعه تعاون

2906
پرورش گاو 

شیری
سایر190160یزدان غفاریبانک توسعه تعاونروستای گوشه1فارسانچهارمحال و بختیاری

سایر250250یعقوب خدادادیصندوق کارآفرینی امیدعلی اباد دشت زرین1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگوسفنداری2907

2908
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر350350یوسف بهارلویی یانچشمهبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2909
لردگان فالرد روستای 

ابواسحق
سایر250250یوسف سعیدیبانک کشاورزی


