
شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی
 ّعبدالرحمان

پهلوان تاکک
وزارت جهاد کشاورزی300300

2زاوهخراسان رضویگاو شیری2
روستای -شهرستان زاوه

اسماعیل اباد
بانک کشاورزی

اباصلت صداقت 

منش
وزارت جهاد کشاورزی800800

3
پروار بندی 

گوساله
1فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه روستای دولت اباد
وزارت جهاد کشاورزی720720ابراهیم حصارنویصندوق کارآفرینی امید

4

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

وزارت جهاد کشاورزی500450ابراهیم رفیعیبانک کشاورزیروستای عمارت-قوچان1قوچانخراسان رضوی

1خوافخراسان رضویپرواربندی دام5
- بخش جلگه زوزن- خواف

روستای حسن آباد پایین
پست بانک

ابراهیم عظیمی 

کاویانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

6
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

ابراهیم ابراهیمی 

توبکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

7

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی80

وزارت جهاد کشاورزی310310ابراهیم ارجمندیبانک کشاورزیروستای گنبدلی- سرخس 1سرخسخراسان رضوی

8
پرورش گاو 

 راسی12شیری 
وزارت جهاد کشاورزی546546ابراهیم اصیلبانک کشاورزیقوچان روستای آبشوری1قوچانخراسان رضوی

پست بانکقوچان روستای کهنه فرود2قوچانخراسان رضویپرورش گوسفند9
ابراهیم بخشی 

کهنه فرود
وزارت جهاد کشاورزی300300
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10

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای محمود اباد سفلی1تربت جامخراسان رضوی
ابراهیم بیرمی 

محمود آبادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1تایبادخراسان رضویدام داری11
تایباد روستای اسد آباد 

دربند
وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم بیکیپست بانک

12
گاوداری شیری 

بااصالح نژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500ابراهیم تیموریصندوق کارآفرینی امیدخواف روستای بقسانی1خوافخراسان رضوی

13
پررواربندی 

گوسفند
1تربت حیدریهخراسان رضوی

بخش مرکزی -تربت حیدریه

روستای حوض سرخ
وزارت جهاد کشاورزی665665ابراهیم جانفداآلیبانک کشاورزی

14
پرورش 

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی670670ابراهیم جبلهبانک کشاورزیروستای جبله نو-جغتای2جغتایخراسان رضوی

15
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500ابراهیم خبیربانک توسعه تعاونکبودان3بردسکنخراسان رضوی

16
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای آصف آباد- سرخس 2سرخسخراسان رضوی

ابراهیم 

دادمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

17

پرورش گاو 

شیر )شیری 

(گوشت+

وزارت جهاد کشاورزی500500ابراهیم دادوریبانک کشاورزیروستای حسن آباد- خواف1خوافخراسان رضوی

18
 50پرورش گاو 

راسی
4داورزنخراسان رضوی

شهرستان داورزن شهر 

داورزن
وزارت جهاد کشاورزی20002000ابراهیم داورزنیپست بانک

2خوافخراسان رضویطرح گاو شیری19
خراسان رضوی خواف بخش 

سالمی روستای سده
وزارت جهاد کشاورزی10001000ابراهیم دستوریبانک کشاورزی
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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 

20

توسه گاوداری 

بر )شیری 

 4اساس خرید 

, راس گاو 

ساختمان و 

ماشین آالت 

(مورد نیاز 

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای نصرآباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000ابراهیم دوستبانک کشاورزی

21

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

وزارت جهاد کشاورزی900900ابراهیم رجبیبانک کشاورزیقوچان روستای عمارت2قوچانخراسان رضوی

100100ابراهیم رزم پورصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی22
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

23

نگهداری و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی 

به روش 

آمیخته گری 

طبیعی در 

نژادهای بومی 

(راس65)

1خوافخراسان رضوی

شهرستان  _خراسان رضوی

 _بخش سنگان- خواف

روستای نهور

وزارت جهاد کشاورزی10001000ابراهیم رستم پورپست بانک

24

پرورش گوساله 

 50پرواری 

راسی

4مه والتخراسان رضوی

شهرستان فیض آباد مه 

خیابان پاسداران .والت 

4حافظ شرقی 

بانک کشاورزی
ابراهیم ساالری 

جنت آبادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

25
 ۵۰۰پرواربندی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی40004000ابراهیم سرحدیصندوق کارآفرینی امیدروستای چهچهه7کالتخراسان رضوی
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26
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم سیدآبادیصندوق کارآفرینی امید

27
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان عشایری
پست بانک

ابراهیم شعبان 

زاده
سازمان امور عشایر ایران500500

سازمان امور عشایر ایران500500ابراهیم صادقیبانک کشاورزیعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی28

29
پرورش 

گوسفند پرواری
1خلیل آبادخراسان رضوی

-استان خراسان رضوی

-شهرستان خلیل اباد

روستای سعدالدین

وزارت جهاد کشاورزی128128ابراهیم صحتیپست بانک

30
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500ابراهیم علی زادهبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

31

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

بومی

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای عباس آباد
بانک کشاورزی

ابراهیم فالح 

چمن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

32
مایه کوبی دام 

و طیور
1تایبادخراسان رضوی

تایباد مرکز مایه کوبی دکتر 

امتحانی
پست بانک

ابراهیم قادری 

ریزه ای
وزارت جهاد کشاورزی350350

33

تولید فرآورده 

های لبنی و 

جمع آوری شیر

وزارت جهاد کشاورزی400400ابراهیم قره قلیصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای قره قلی1سبزوارخراسان رضوی

بانک کشاورزی75روستای ینگه قلعه پالک 1قوچانخراسان رضویدامپروری34
ابراهیم محمد 

نژاد ینگه قلعه
وزارت جهاد کشاورزی275275

35
پرورش 

گوسفند داشتی
1خلیل آبادخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

روستای -خلیل اباد

سعدالدین

وزارت جهاد کشاورزی500500ابراهیم محمدپورصندوق کارآفرینی امید
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36

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

بانک کشاورزیروستای مومن اباد2تربت جامخراسان رضوی
ابراهیم محمدی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی10001000

15سبزوارخراسان رضویگردشگری37
باالتر از روستای سنگ 

آبادی سعدآباد- سفید
صندوق کارآفرینی امید

ابراهیم معتمدی 

کیا
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

38

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی
ابوالفضل 

اسحاقیان
وزارت جهاد کشاورزی150150

39
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

ابوالفضل 

اسماعیلی هاشم 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

40

پرورش گاو 

تولید )شیری 

(شیر 

2کاشمرخراسان رضوی
- روستای ممرآباد - کاشمر 

14پالک  - 10وحدت 
پست بانک

ابوالفضل الهی 

ممرابادی
وزارت جهاد کشاورزی13601360

41

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی95

1خوافخراسان رضوی
- بخش سنگان - خواف 

روستای براباد
وزارت جهاد کشاورزی13001300ابوالفضل امیدوارپست بانک

42

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار سفلی1تربت جامخراسان رضوی
ابوالفضل 

آخوندی درح
وزارت جهاد کشاورزی150150

43
پرورص 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500ابوالفضل باباییپست بانکروستای هالل1چنارانخراسان رضوی
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44

 خرید یک -1

 دستگاه

 فیدرجهت

 تیمار خوراک

 دام و تعویض

 آبشخورهای

 آب و نصب

 سایه بان روی

 آخورها و

 تصفیه فاضالب

2شیردوش  - 

 سرمایه در

 گردش جهت

 پرورش دام

 شیری و تولید

شیر

2فیروزهخراسان رضوی

بخش طاغانکوه - فیروزه 

روستای زروند دامداری 

درخشان

بانک توسعه تعاون
ابوالفضل 

بازوبندی
وزارت جهاد کشاورزی28002800

وزارت جهاد کشاورزی500500ابوالفضل باغجریصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای باغجر1سبزوارخراسان رضویپرورش گوسفند45

46
پرورش دهنده 

قارچ خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدروستای گوداسیاب-سبزوار2سبزوارخراسان رضوی

ابوالفضل بصیری 

امین
وزارت جهاد کشاورزی500500

1درگزخراسان رضویکشت زعفران47

خراسان رضوی شهرستان 

درگز بخش نوخندان 

روستای برج قلعه

وزارت جهاد کشاورزی315315ابوالفضل حسنیپست بانک
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48
تجهیز مرکز 

مایه کوبی
2تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت - خراسان رضوی 

نبش امام رضای - حیدریه 

مرکز مایه کوبی  - 32

خرمشاهی

بانک توسعه تعاون
ابوالفضل 

خرمشاهی
وزارت جهاد کشاورزی600600

49
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیسبزوار روستای بازقند1سبزوارخراسان رضوی

ابوالفضل 

ذوالجاللی
وزارت جهاد کشاورزی500500

50

بازاریابی و 

فروش 

محصوالت 

تولید شده در 

شهرستان با 

عنوان برند ثبت 

شده کالتی با 

ایجاد فروشگاه 

اینترنتی 

http://www .k

alati.ir

1کالتخراسان رضوی

خراسان رضوی، کالت نادر 

 14 و 12بین امام خمینی 

.167پالک 

پست بانک
ابوالفضل 

رحمانی کالت
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

51
بسته بندی 

نمک و حبوبات
6کاشمرخراسان رضوی

شهرستان .خراسان رضوی

. روستای فروتقه. کاشمر 

انتهای امام .بلوار امام رضا

10پالک . 15رضا 

وزارت جهاد کشاورزی21442100ابوالفضل رحیمیبانک کشاورزی

1خوافخراسان رضویگوسفند پرواری52
خراسان رضوی شهرستان 

خواف روستای چاه کنده
بانک کشاورزی

ابوالفضل عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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53

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150ابوالفضل غوریانیصندوق کارآفرینی امیدروستای محمودآبادعلیا1تربت جامخراسان رضوی

54

سنگ های 

قیمتی و نیم 

قیمتی فیروزه 

تراشی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

معدن
400400ابوالفضل قره ییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

55
پرورش شتر 

مرغ
صندوق کارآفرینی امیدروستای کالته دولت1سبزوارخراسان رضوی

ابوالفضل قلعه 

نوی
وزارت جهاد کشاورزی200200

56

قالیبافی 

توسعه و )

(تجهیز کارگاه 

3کاشمرخراسان رضوی
- ریوش - کاشمر کوهسرخ 

روستای ایور
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900ابوالفضل کاوسیانصندوق کارآفرینی امید

57

پرورش 

گوسفند داشتی 

و اصالح نژاد

بانک کشاورزیقوچان روستای یادگار3قوچانخراسان رضوی
ابوالفضل 

محمدی یادگار
وزارت جهاد کشاورزی14001400

1رشتخوارخراسان رضویزنبورداری58
-رشتخوار- خراسان رضوی

روستای احمدآباد آستانه
وزارت جهاد کشاورزی150150ابوالفضل مهرابیبانک کشاورزی

پست بانکروستای ملی1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند59
ابوالقاسم حاتمی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی300300

60
گلخانه صیفی 

جات
4خوشابخراسان رضوی

خراسان رضوی سبزوار 

بخش خوشاب بین روستای 

برقبان و داش خانه مزرعه 

قاسم آباد

بانک کشاورزی
ابوالقاسم دانش 

راد
وزارت جهاد کشاورزی20001200

61
پرورش بره 

پرواری
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان فیروزه روستای 

قلعه یزدان
بانک کشاورزی

ابوالقاسم عبادی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی200200
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62

پست تلقیح 

مصنوعی دام 

سنگین

وزارت جهاد کشاورزی500500ابوبکر داناییپست بانکشهر مشهد ریزه- تایباد 1تایبادخراسان رضوی

63

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150ابوذر اژیرصندوق کارآفرینی امیدروستای دوسنگ1تربت جامخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی300300ابوطالب ابوچناریپست بانکروستای ابوچناری-جغتای 1جغتایخراسان رضویکشت زعفران64

65
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای طاهر اباد-کالت 1کالتخراسان رضوی

ابوطالب 

حیدریان طاهر 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی500500

پست بانکتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی66
اتنا یوسفی 

طایفه بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

67

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
احد وظیفه 

سیرزاری
وزارت جهاد کشاورزی150150

68
تولید نبات و 

آبنبات
1مشهدخراسان رضوی

جاده کالت کاظم 3کیلومتر

41پالک8اباد یزدان پناه
پست بانک

احسان اخالقی 

سلطان زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت470470

1سرخسخراسان رضویپرواربندی بره69
سرخس روستای حسن اباد 

خ ولی عصر
وزارت جهاد کشاورزی480480احسان آذریانصندوق کارآفرینی امید

70

کشاورزی 

دامپروری و 

پرورش گاو 

شیری

4سبزوارخراسان رضوی

اراضی روستای استیر گود 

عفیر مجتمع دامپروری 

شهرستان سبزوار

وزارت جهاد کشاورزی40004000احسان صباغبانک کشاورزی
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71

تولیدی درب 

های مقاوم و 

درب های 

چوبی و کابینت

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000احسان نادی زادهصندوق کارآفرینی امیدرشتخوار ناحیه صنعتی7رشتخوارخراسان رضوی

72

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

وزارت جهاد کشاورزی500500احسان هوشمندبانک کشاورزیخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی

73
پرورش گوساله 

پروار بند
وزارت جهاد کشاورزی800800احمد ابراهیم نژادبانک کشاورزیکاشمر روستای محمدیه2کاشمرخراسان رضوی

74

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150احمد احمدزادهپست بانککمرچه علیا1تربت جامخراسان رضوی

75

پرورش بز 

 100داشتی 

راس

1کاشمرخراسان رضوی
کاشمر روستای ممرآباد 

7وحدت 
وزارت جهاد کشاورزی944944احمد ارادمهرپست بانک

2زاوهخراسان رضویگوسفند داشتی76
روستای -شهرستان زاوه

شهن اباد
بانک کشاورزی

احمد اسد پور 

شهن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی790790

پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند77
احمد افسرده 

ورانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

78
پرورش گاو 

شیری اصیل
1رشتخوارخراسان رضوی

-رشتخوار- خراسان رضوی

روستای احمدآبادآستانه
وزارت جهاد کشاورزی10001000احمد امانیبانک کشاورزی

79
اصالح نژاد دام 

سنگین
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای محمد آباد 

شرقی

وزارت جهاد کشاورزی500500احمد ایمانی نیاپست بانک
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80
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان رشتخوار روستای 

فتح اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500احمد آل رضابانک کشاورزی

81

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای نعتو1تربت جامخراسان رضوی
احمد بلوچ 

رسول خانی
وزارت جهاد کشاورزی350350

82
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی300300احمد بهلولیصندوق کارآفرینی امیدباخرز روستای پلبند2باخرزخراسان رضوی

83

پرواربندی دام 

سبک به 

ظرفیت 

بهره )راس 30

گیری از دام 

اصالح شده 

جهت بهبود 

راندمان تولید و 

(ارتقاء بهره وری

1خوافخراسان رضوی
بخش .شهرستان خواف 

روستای قلعه نو.سالمی 
بانک کشاورزی

احمد تیموری 

قلعه نوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

84
پرورش 

گوسفند داشتی
3تربت جامخراسان رضوی

تربت جام صالح اباد 

روستای جعفریه
وزارت جهاد کشاورزی280280احمد جان بیگیبانک کشاورزی

85

طرح توسعه 

پرورش شتر 

قطعه400مرغ 

3تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت حیدریه بخش رخ 

روستای خرم
وزارت جهاد کشاورزی20002000احمد جعفریبانک کشاورزی

86
گشتر ش 

دامداری
پست بانکسیداباد1چنارانخراسان رضوی

احمد جعفری 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی400400
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87
پرورش دهنده 

گوسفندوبز
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای پساوه
وزارت جهاد کشاورزی300300احمد جهان تاببانک کشاورزی

88

پرورش 

گوسفند 

راسی50داشتی

1کالتخراسان رضوی

کالت نادر - خراسان رضوی 

- الین نو - بخش مرکزی - 

انتهای بلوار صیاد شیرازی

وزارت جهاد کشاورزی600600احمد جوادیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای اسداباد دربند1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند89
احمد حسین 

دوست بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی420420

90
گوسفند پرواری 

 راسی80
بانک توسعه تعاونروستای دهبرزو- باخرز1باخرزخراسان رضوی

احمد حسین 

زهی
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت جهاد کشاورزی200200احمد خدادادیپست بانکتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویدامداری91

1چنارانخراسان رضویپرورش بره پرواز92
خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای پس پشته
وزارت جهاد کشاورزی200200احمد خواجویپست بانک

93

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای حسین آباد کاللی1تربت جامخراسان رضوی
احمد دانشوری 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی800800احمد دریا یاربانک کشاورزیروستای خیابان-تایباد1تایبادخراسان رضویگاو شیری94

95

پرورش 

گوسفند داشتی 

نژاد مغانی

پست بانکباخرز روستای همت اباد1باخرزخراسان رضوی
احمد رحمتی 

همت آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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96
پرورش دام 

سبک و سنگین
5خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خواف شهر قاسم آباد 

روستای جهان آباد

بانک توسعه تعاون
احمد رضا ایل 

مهدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

97
 10گاو شیری 

راسی
بانک کشاورزیروستای قلعه نو علیا- باخرز2باخرزخراسان رضوی

احمد رضا 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

98

کشت گل 

محمدی و 

گیاهان دارویی

2خوشابخراسان رضوی
سلطان - شهرستان خوشاب

آباد
صندوق کارآفرینی امید

احمد رضا 

سلطانیان
وزارت جهاد کشاورزی200200

99

اجرای گلخانه 

سبزی وصیفی 

جات

3باخرزخراسان رضوی
روستای -شهرستان باخرز

کردیان
وزارت جهاد کشاورزی800800احمد رضائیبانک کشاورزی

100

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300احمد رضوانیپست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

101

پرورش 

طیوروپرندگان 

تزیینی

10تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت حیدریه روستای 

ضیاءالدین
وزارت جهاد کشاورزی25002222احمد رضوی پوربانک کشاورزی

102

طرح توجیهی 

گوسفند داشتی 

 راسی200

3مشهدخراسان رضوی

-جاده کالت - مشهد

محله -دوراهی قره تیکان 

عشایری زیالوه

سازمان امور عشایر ایران24502450احمد رمضانیبانک کشاورزی

1درگزخراسان رضویکشت زعفران103

خراسان رضوی شهرستان 

درگز بخش نوخندان 

روستای برج قلعه

بانک کشاورزی
احمد شاهوردی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی450450
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104
بسته بندی 

آجیل و خشکبار
10بینالودخراسان رضوی

- مشهد - خراسان رضوی 

 6صاحب الزمان - طرقبه 

89پالک 

وزارت جهاد کشاورزی12601260احمد شهدیپست بانک

105

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150احمد شیرجانیپست بانکروستای خرم اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

106
مجموعه اقامتی 

رفاهی
42تربت جامخراسان رضوی

اراضی شمی  –صالح آباد 

آباد
بانک توسعه تعاون

احمد صاحبی 

جهان آبادی
5696056960

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

107

تولید انگور 

پوشش دار 

گلخانه ای

3تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت - خراسان رضوی 

روستای قوزان- حیدریه 
وزارت جهاد کشاورزی900780احمد صفریبانک کشاورزی

1فریمانخراسان رضویپرورش گوسفند108

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای قلعه نو - فریمان 

فریمان

پست بانک
احمد 

صیدمحمدخانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

109
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی400400احمد عاشوریبانک کشاورزیروستای خرم اباد1بردسکنخراسان رضوی

1سرخسخراسان رضویدامداری110
روستای قوش - سرخس 

خزاعی
بانک کشاورزی

احمد عرب 

حمیدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

111
دامداری 

گوسفند داشتی
2باخرزخراسان رضوی

روستای -شهرستان باخرز

ارخود
بانک کشاورزی

احمد علی 

خردمند
وزارت جهاد کشاورزی700700

112

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

2سرخسخراسان رضوی
- مزداوند - سرخس 

روستای پره ها
وزارت جهاد کشاورزی624624احمد علی خوجهبانک کشاورزی
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بانک کشاورزیتایباد روستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی113
احمد علی شیر 

خویی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

114
پرورش دام 

سبک
2بجستانخراسان رضوی

شهر - خراسان رضوی 

نرسیده به - بجستان 

روستای فخراباد

وزارت جهاد کشاورزی15001500احمد علیمرادیبانک کشاورزی

115
اصالح نژاد دام 

سبگ
بانک توسعه تعاونجعفراباد علیا1قوچانخراسان رضوی

احمد غایبی 

مطلق جعفراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

116

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای جلیل اباد1تربت جامخراسان رضوی
احمد غوریانی 

محمودآباد علیا
وزارت جهاد کشاورزی150150

117
تولید نبات و 

آبنبات
4خلیل آبادخراسان رضوی

روستای دهنو خیابان شهید 

23پرهیزکار
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000احمد فروغی زادهصندوق کارآفرینی امید

118
دامپروری دام 

سبک
بانک کشاورزیکالت روستای چنار2کالتخراسان رضوی

احمد فالحتی 

چنار
وزارت جهاد کشاورزی600600

119
پرورش ماهی 

(قزل آال)سردابی
صندوق کارآفرینی امیدکالت روستای سررود2کالتخراسان رضوی

احمد فیروزی 

سررود
وزارت جهاد کشاورزی700700

120

پرورش دام 

سبک اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی14641464احمد قربانیپست بانکروستای علی اباد کشمر3بردسکنخراسان رضوی

121
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران10001000احمد قنبرزادهبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

122

پرورش صنعتی 

گاو شیری به 

راس40ظرفیت 

1خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

روستای فایندر حاشیه یک 

کیلومتری جاده روستای 

فایندر

بانک کشاورزی
احمد کریمی 

رزدابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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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 

123
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

احمد 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران500500

124

مجوز بهره 

برداری گاو 

شیری

1فیروزهخراسان رضوی
خراسان رضوی فیروزه 

گرماب
وزارت جهاد کشاورزی200200احمد گرمابیبانک کشاورزی

125
پرورش دام 

سبک داشتی
صندوق کارآفرینی امیدروستای فتح آباد غربی1قوچانخراسان رضوی

احمد محمدعلی 

فتح آبادی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیعشایر1قوچانخراسان رضویدامپروری126
احمد مولوی 

کیوانلو
سازمان امور عشایر ایران300300

127

دامداری 

گوسفند )

(داشتی 

بانک کشاورزیسرخس روستای اله نظر1سرخسخراسان رضوی
احمد میرزایی 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی364364

1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند128
خلیل آباد روستای ارغا 

خیابان سادات
وزارت جهاد کشاورزی360360احمد نجف پوربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی150150احمد وطن زادهپست بانکروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضویپروار بندی بره129

وزارت جهاد کشاورزی470470احمد یزدیبانک کشاورزیسرخس روستای شیرتپه2سرخسخراسان رضویگوسفندداشتی130

131

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار سفلی1تربت جامخراسان رضوی
احمد یعقوبی 

چاه موسی
وزارت جهاد کشاورزی150150

132

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150احمد یوسفیصندوق کارآفرینی امیدروستای چشمه گل1تربت جامخراسان رضوی



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 

133

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی500500احمد یوسفیپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

134
گاوداری شیری 

 راسی40
5جوینخراسان رضوی

شهرستان جوین نقاب محله 

مالیجرد جاده خاکی شهید 

باهنر

وزارت جهاد کشاورزی50005000احمدرضا ستایشبانک کشاورزی

135
پرورش 

گوسفند داشتی
2زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

شهوار
وزارت جهاد کشاورزی450450احمدرضا گرگعلیبانک کشاورزی

136

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

بانک کشاورزیمجتمع شفیع-قوچان2قوچانخراسان رضوی
احمدرضا 

گیسوری
وزارت جهاد کشاورزی700700

بانک توسعه تعاونروستای چهار برجی-تایباد2تایبادخراسان رضویپروار بندی بره137
احمدسعید 

فاضل سعیدی
وزارت جهاد کشاورزی16181618

138

پرورش 

 )گوسفندمغانی

(داشتی

1باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

بهلول آباد

بانک توسعه تعاون
احمدعلی 

خورنگاه
وزارت جهاد کشاورزی700700

139
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

احیامحمد 

داغستانی
سازمان امور عشایر ایران500500

140
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی800800ارژنگ رضاییبانک کشاورزیسبزوار2سبزوارخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی10001000ارسالن مقصودیبانک کشاورزیتایباد روستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی141

142

پرورش دام 

با - داشتی 

استفاده از 

روش های 

نوین اصالح و 

نژاد

1خوافخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش سنگان-خواف

روستای چاه زول

وزارت جهاد کشاورزی300300اسحاق حسینیبانک 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 

143

پرورش 

گوسفند داشتی 

با اصول علمی

2خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش سنگان- خواف

روستای چاه زول

سازمان امور عشایر ایران15001500اسحاق غضنفریپست بانک

بانک کشاورزیتایباد روستای کرات1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی144
اسحاق گلذاری 

مقدم پساوه یی
وزارت جهاد کشاورزی620620

145

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی500500اسداله اسکندریپست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

146

بهسازی واحد 

دامداری 

گوسفند داشتی

1خوافخراسان رضوی

-- استان خراسان رضوی

بخش - شهرستان خواف

روستای - جلگه زوزن 

اسدآباد

وزارت جهاد کشاورزی500500اسداله صادق نیاپست بانک

147
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی500500اسداله عزیزی اولبانک کشاورزیروستای کچالنلو.قوچان1قوچانخراسان رضوی

148
پرورش دام 

سبک و سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد-- بجستان 
بانک کشاورزی

اسداله مرادی 

سنگچولی
وزارت جهاد کشاورزی432432

149

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی
اسفندیار صاحبی 

چشمه رخ
وزارت جهاد کشاورزی150150

پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی150
اسکندر جمیلی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

151
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک توسعه تعاونقوچان روستای علی اباد1قوچانخراسان رضوی

اسکندر رهنمای 

علی آباد
وزارت جهاد کشاورزی400400



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 

152
پرورش دام 

داشتی
2بجستانخراسان رضوی

- بجستان - خراسان رضوی 

روستای منصوری
وزارت جهاد کشاورزی280280اسکندر عبدالهیبانک کشاورزی

153

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی
اسالم همتی 

چشمه سرخ
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک کشاورزیتایباد روستای کوه آباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی154
اسلم رستمی 

کوه آبادی
وزارت جهاد کشاورزی11401140

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اسماء برونوسیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پساوه1تایبادخراسان رضویقالیبافی155

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اسماء جهانصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای خیرآباد1تایبادخراسان رضویقالی بافی156

157
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای آبقه
100100اسماء محمودیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

158

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

راس30

1خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

روستای - بخش سالمی 

علی آباد

پست بانک

اسماعیل 

علیجانی غیاث 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی500500

صندوق کارآفرینی امیدروستای برج1قوچانخراسان رضویدامپروری159
اسماعیل الهی 

برجی
وزارت جهاد کشاورزی450450

160
کارگاه سفال 

گری
4سبزوارخراسان رضوی

روستای - بخش رودآب 

برآباد
390390اسماعیل برآبادیصندوق 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 

161
پرواربندی دام 

سبک
1سرخسخراسان رضوی

شهرستان سرخس روستای 

کچولی خیابان شهید 

حیدری

وزارت جهاد کشاورزی200200اسماعیل بزیبانک کشاورزی

162
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

اسماعیل جوادی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی10001000

163

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

(راس30)بومی

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای سیجاوند
وزارت جهاد کشاورزی500500اسماعیل حدادیپست بانک

164

کشت و 

برداشت مزرعه 

 )زعفران 

(هکتار 1

1چنارانخراسان رضوی
- دهستان رادکان - چناران 

روستای گوارشکان
پست بانک

اسماعیل حسین 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

165
پرورش دام 

سبگ
بانک کشاورزیکالت روستای جلیل آباد3کالتخراسان رضوی

اسماعیل 

خاکشور قره سو
وزارت جهاد کشاورزی20002000

بانک کشاورزیجغتای روستای خداشاه1جغتایخراسان رضویداربست انگور166
اسماعیل 

خداشاهی
وزارت جهاد کشاورزی320320

167
مزرعه کاشت 

زعفران
1جغتایخراسان رضوی

روستای - شهرستان جغتای

خسروشیر
بانک کشاورزی

اسماعیل 

خسروشیری
وزارت جهاد کشاورزی400400

4سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی168
طالقانی شرقی - سرخس 

20پالک 10
بانک کشاورزی

اسماعیل 

دادمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی988988

169

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن روستای محمد 

زوراب
سازمان امور عشایر ایران500500اسماعیل دالوربانک کشاورزی

170
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

اسماعیل دالور 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000



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 

100100اسماعیل رزم پورصندوق کارآفرینی امیدروستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی171
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200اسماعیل زمانیپست بانکروستای گنبدضیا1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند172

سازمان امور عشایر ایران500500اسماعیل صادقیبانک کشاورزیعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی173

174

پرواربندی دام 

سبک به 

 50ظرفیت 

بهره )راس 

گیری از دام 

اصالح شده 

جهت بهبود 

راندمان تولید و 

(ارتقاء بهره وری

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای احمد آباد
پست بانک

اسماعیل صوفی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

175

تولید ظروف 

یکبارمصرف 

کاغذی

5سبزوارخراسان رضوی

ضلع جنوب -روستای دلقند

 متر 200-شرقی روستا

پایین تر از محل قبرستان 

در فیلد باال به علت )روستا 

نداشتن تلفن و کد پستی 

در محل اجرا، کد پستی و 

شماره محل سکونت لحاظ 

(شده است

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000اسماعیل غزنویصندوق کارآفرینی امید

176
پرواربندی 

راسی گوساله19
بانک کشاورزیروستای موچنان1چنارانخراسان رضوی

اسماعیل قلی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی900900



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 

3بجستانخراسان رضویصنایع چوب177

-یونسی-شهرستان بجستان 

جنب - بلوار امام رضا 

شهرداری

پست بانک
اسماعیل قیصری 

یونسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت990990

178

تولید و پرورش 

گیاهان دارویی 

(الویه ورا)

صندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای ابارش1سبزوارخراسان رضوی
اسماعیل کاملی 

مظفرآباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

179

پرورش دهنده 

گاو شیری 

واحد صنعتی 

راسی با 82

راس دام 40

مولد

7مه والتخراسان رضوی
مه والت فیض آباد چاه 

مهرانگیز
بانک توسعه تعاون

اسماعیل 

مهرانگیز فیض 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی24702470

180

پرورش 

گوسفند داشتی 

با برنامه ریزی 

در شرایط 

خشکسالی

2خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش سنگان- خواف

روستای نهور

وزارت جهاد کشاورزی12001200اسماعیل میناطوربانک کشاورزی

1درگزخراسان رضویکشت زعفران181

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای کاهو

بانک کشاورزی
اسماعیل نارنجی 

کاهو
وزارت جهاد کشاورزی450450

وزارت جهاد کشاورزی810810اسماعیل یعقوبیبانک کشاورزیروستای کرات1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند182

183
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

اسمعیل حسین 

نژادمقدم
سازمان امور عشایر ایران350350



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 

184
پرورش دام 

سبک و سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

یونسی- بجستان 
بانک کشاورزی

اسمعیل عباسپور 

اول
وزارت جهاد کشاورزی12001200

185
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

روستای حقناباد-رشتخوار
وزارت جهاد کشاورزی500500اسمعیل مهربانپست بانک

186
پرورش 

گوسفندداشتی
سازمان امور عشایر ایران500500اسمعیل ولی پورپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضوی

187

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف امیخته 

گری

صندوق کارآفرینی امیدروستای محمود اباد سفلی1تربت جامخراسان رضوی
اسیه سلمی 

جامی
وزارت جهاد کشاورزی150150

188
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

اشرف احمدی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

189

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای تربقان

صندوق کارآفرینی امید400400اشرف اقبالی فرصندوق کارآفرینی امیدکاشمر روستای تربقان30کاشمرخراسان رضوی

190
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای سراب
پست بانک

اشرف تقدیسی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

191
اموزشگاه 

فناوری اطالعات
2سرخسخراسان رضوی

روستای گنبدلی حاشیه 

جاده اصلی
200200اشرف حقدادیصندوق کارآفرینی امید

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی192
اشرف ساعد 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

193
حوله و 

دستمال فرت
118118اشرف سروریپست بانکباخرز خیابان ابوالفظلی1باخرزخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1تربت حیدریهخراسان رضویپرورش گوساله194
مشهد -تربت 23کیلومتر

روستای تروسک
بانک کشاورزی

اصغر اله بیگی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی250250

195
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

سلطان - شهرستان خوشاب

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200اصغر اله وردیصندوق کارآفرینی امید

196
گاوداری شیری 

اصالح نژاد
وزارت جهاد کشاورزی10001000اصغر عباس ابادیصندوق کارآفرینی امیدجوین روستای عباس آباد2جوینخراسان رضوی

197
پرورش دام 

سبک
1مشهدخراسان رضوی

بلوار شاهنامه آرامگاه 

فردوسی جاده گوارشک 

روستای عباس آباد

سازمان امور عشایر ایران539539اصغر گلی بریوانلوبانک کشاورزی

2زاوهخراسان رضویگلیم بافی198

-زاوه -خراسان رضوی 

-روستای کاریزک ناگهانی

-کوچه شهید رمضانزاده 

منزل ابراهیم باغی

300300اعظم اشکوهپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

199
کارگاه صنایع 

دستی
200200اعظم بشارتیصندوق کارآفرینی امیدجغتای1جغتایخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200

راه اندازی و 

تجهیز باجه 

پست بانک و 

نصب خودپرداز

2بجستانخراسان رضوی
روستای جزین خیابان امام 

خمینی باجه پست بانک
300300اعظم پورفاطمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1قوچانخراسان رضویقالیبافی201
روستای فرخان راه کوچه 

صاحب الزمان
صندوق کارآفرینی امید

اعظم ترابی 

فرخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره202
- شهرستان خوشاب

روستای چرو
وزارت جهاد کشاورزی600600اعظم چرویبانک کشاورزی

203
طراحی و 

خیاطی لباس
1قوچانخراسان رضوی

روستای شهرکهنه جنب 

آشپزخانه سید
صندوق کارآفرینی امید

اعظم حاجی زاده 

قوچان عتیق
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150
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پست بانکتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی204
اعظم رنجور 

سیوکی
وزارت جهاد کشاورزی600600

205
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای چشمه آوش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم زرنگصندوق کارآفرینی امید

1خوافخراسان رضویدامداری داشتی206

بخش - شهرستان خواف

روستای جهان - جلگه زوزن

آباد

پست بانک
اعظم زنگنه 

قاسم آبادی
وزارت جهاد کشاورزی11001100

207
کارگاه قالیبافی 

سپهر
3خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد - خراسان رضوی 

خیابان - روستای مزده - 

امام رضا

صندوق کارآفرینی امید
اعظم سپهری 

جوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت جهاد کشاورزی17001700اعظم محمودیپست بانکروستای یورچوپان1چنارانخراسان رضویدامداری208

209
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

- روستای چشمه آوش 

بخش ششتمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم مرادیصندوق کارآفرینی امید

210

کارگاه 

چادرشب وفرت 

بافی

350350اعظم معینی نژادبانک توسعه تعاونتربت حیدریه روستای اغویه1تربت حیدریهخراسان رضوی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قوچانخراسان رضویقالیبافی211
قوچان روستای فرخان علیا 

33المهدی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150اعظم مهرابیانپست بانک

212

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

وزارت جهاد کشاورزی500500اعظم نیک فطرتبانک کشاورزیخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیدروستای شیرزن1قوچانخراسان رضویقالیبافی213
اعظم هادی 

یزدان آباد علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150
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214

توسعه موسسه 

فیزیوتراپی 

سروری

2باخرزخراسان رضوی
- خیابان فرهنگیان - باخرز 

فیزیوتراپی سروری
20002000افسانه سروریصندوق کارآفرینی امید

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

1تربت جامخراسان رضویپوشاک215

روستای - تربت جام 

شهرستانک منزل جعفر 

شهنازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200افسانه شیریصندوق کارآفرینی امید

216
صندوق خرد 

محلی
صندوق کارآفرینی امیدروستای زوزن- خواف 30خوافخراسان رضوی

افسانه عرب 

زوزنی
صندوق کارآفرینی امید400400

بانک توسعه تعاونتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویحوله بافی217
افسانه منعمی 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

218
-کارباف سنتی 

فرت بافی
100100اقلیما غاینیصندوق کارآفرینی امیدروستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

219

صنایع تبدیلی 

خوراک دام 

وطیور

12فریمانخراسان رضوی
فرهادگرد ابتدای جاده 

شریف آباد
وزارت جهاد کشاورزی24402440اکبر برومندپست بانک

220

ساخت ماشین 

آالت و ادوات 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

2رشتخوارخراسان رضوی
رشتخوار اراضی روستای 

4عبس آباد مطهری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500اکبر حاتمی نیکصندوق کارآفرینی امید

221
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی800800اکبر خیرآبادیبانک کشاورزیسبزوار روستای خیر آباد1سبزوارخراسان رضوی

222

خرید گاو 

شیری نژاد 

هلشتاین

وزارت جهاد کشاورزی800800اکبر طالع آویانیبانک کشاورزیروستای آویان-باخرز 2باخرزخراسان رضوی
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223

تولید پارتیشن 

چوبی وکابینت 

چوبی و صنایع 

وابسته

10گنابادخراسان رضوی
گناباد روستای قنبرآباد 

حاشیه جاده بجستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000اکبر قصابپست بانک

224
گوسفند 

 راس200شیری
وزارت جهاد کشاورزی300300اکبر قویپست بانکروستا سیداباد1چنارانخراسان رضوی

225
پرورش 

گوسفند داشتی
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
بانک کشاورزی

اکبر مهاجری 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی500500

226

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیمحله عشایری چشمه سفید1بردسکنخراسان رضوی
اکبر یزدان 

دوست اول
سازمان امور عشایر ایران400400

227

پرورش 

گوسفند داشتی 

باهدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300اکرم اربابیپست بانکروستای زوادر علیا1تربت جامخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی240240اکرم جغتاییبانک کشاورزیجغتای موتور طرسک1جغتایخراسان رضویداربست انگور228

1قوچانخراسان رضویقالیبافی229
روستای مزرج شهرک 

خیابان شهید پارسا
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150اکرم حیدریپست بانک

230
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران10001000اکرم خان توبکانلوبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

231
پرورش 

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی800800اکرم زنده دلبانک کشاورزیروستای زندجان-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

232
پرورش گاو 

شیری
4سبزوارخراسان رضوی

شهرستان سبزوار روستای 

رباط سرپوش
وزارت جهاد کشاورزی60006000اکرم سعادتمندبانک کشاورزی
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صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویخیاطی233
اکرم صمیمی 

ناوخ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

234
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای بجدن
صندوق کارآفرینی امید

اکرم عابدی 

حسن ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اکرم عبدیصندوق کارآفرینی امیددولت آباد1زاوهخراسان رضویخیاطی235

236

کشت گل 

محمدی و 

گیاهان دارویی

2خوشابخراسان رضوی
سلطان - شهرستان خوشاب

اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200اکرم عروجیصندوق کارآفرینی امید

237

توسعه کارگاه 

تولیدی انواع 

پوشاک فرم

وزارت صنعت، معدن و تجارت10881088اکرم علی مرادیبانک توسعه تعاونروستای فرمان آباد- تایباد 4تایبادخراسان رضوی

238
تولید و پخش 

مصنوعات چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000اکرم غالمیصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای برازق4سبزوارخراسان رضوی

239
کارگاه قالی 

بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600اکرم فرهمندصندوق کارآفرینی امیدروستای مرندیز10بجستانخراسان رضوی

240

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

بهمن22
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اکرم گلستانیصندوق کارآفرینی امید

241

پرورش زنبور 

 100-عسل 

کلنی

وزارت جهاد کشاورزی250250اکرم نودهیصندوق کارآفرینی امیدداورزن روستای مزینان1داورزنخراسان رضوی

بانک کشاورزیتایباد روستای شمس آباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی242
اله داد مروی 

کاریزی
وزارت جهاد کشاورزی700600

243
صندوق خرد 

محلی
صندوق کارآفرینی امید300300الهام اسکندریصندوق کارآفرینی امیدخواف روستای میان رودی30خوافخراسان رضوی
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244
طرح توسه 

اشتغال روستایی
1تایبادخراسان رضوی

روستای پشته خیابان 

مصالی
صندوق کارآفرینی امید

الهام اسالمی 

علیایی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

245
تولید و بسته 

بندی انواع نان
4تربت حیدریهخراسان رضوی

-شهرستان تربت حیدریه

روستای منظر
وزارت جهاد کشاورزی25002500الهام تقی زادهبانک توسعه تعاون

246
بافتنی های 

سنتی
5050الهام توسلیپست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

247

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150الهام جاللیپست بانکروستای اغل کمر1تربت جامخراسان رضوی

248

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

الهام خوش 

خوی 

محمودآبادی

وزارت جهاد کشاورزی150150

249

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الهام شیرازیصندوق کارآفرینی امید

250
تولید و پرورش 

گوسفند و بز
وزارت جهاد کشاورزی500500الهام طبسیصندوق کارآفرینی امیدروستای طبس, سبزوار 1سبزوارخراسان رضوی

2سبزوارخراسان رضویپرورش گوسفند251
- بخش روداب - سبزوار 

روستای عشایری شند
بانک توسعه تعاون

الهام عباس زاده 

امامی
سازمان امور عشایر ایران850850
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252
طراحی و بافت 

تابلوفرش و قالی
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان فیروزه 

34خیابانشریعتی پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الهام غالمیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امید400400الهام قنبری نیاصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای بیگ نظر30قوچانخراسان رضویقالب بافی253

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام کرمانیصندوق کارآفرینی امیدروستای فرمان اباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی254

255
فرت )کارباف 

(بافی
100100الهام گل محمدیبانک توسعه تعاونروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

256

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300الهام یعقوبیپست بانکروستای صید اباد پایین جام1تربت جامخراسان رضوی

257

خیاطی 

وطراحی نازک 

دوزی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

14امام خمینی یالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الهه برجیصندوق کارآفرینی امید

258

استخر ذخیره 

آب کشاورزی و 

پرورش ماهیان 

گرمابی

پست بانکروستای فایندر- خواف 1خوافخراسان رضوی
الهه سادات 

موسوی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500

259

ایجاد و توسعه 

باجه خدمات 

بانکی

2تربت جامخراسان رضوی

روستای - تربت جام 

اسماعیل آباد گرجی 

نرسیده به مخابرات

300300الهه صمدزادهپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک توسعه تعاونتایباد روستای پساوه1تایبادخراسان رضویقالی بافی260
الهه عرب قاسم 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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261
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای بجدن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهه عرب مجیصندوق کارآفرینی امید

262
پرورش 

گوسفند داشتی
1زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

مرغزار
وزارت جهاد کشاورزی300300الهه قاینی زاوهصندوق کارآفرینی امید

263
گردشگری و 

بوم گردی
800800الهه قندهاریصندوق کارآفرینی امیدجاده کدکن روستای جوری1نیشابورخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

264
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی360360الهه محمدپورپست بانک1سعدالدین خ امام علی 1خلیل آبادخراسان رضوی

265
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

عشایر کوه عمارت-قوچان 
بانک کشاورزی

الهوردی رضایی 

باچوانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

266
احداث باغ 

انگور داربستی
وزارت جهاد کشاورزی200200الیاس آب برینصندوق کارآفرینی امیدروستای دستوران-جغتای 1جغتایخراسان رضوی

267

چادرشب 

بافندگی :بافی

پارچه های 

فرت )دست باف

(بافی

100100ام البنین ارمصندوق کارآفرینی امید8روستای اغویه امام رضا1تربت حیدریهخراسان رضوی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

268

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ام البنین بحرودیصندوق کارآفرینی امید

269

صندوق خرد 

محلی روستایی 

تنورجه

30کاشمرخراسان رضوی
- کاشمر - خراسان رضوی 

کوهسرخ روستای تنورجه
صندوق کارآفرینی امید

ام البنین 

بختیاری تربقانی
صندوق کارآفرینی امید400400
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ام البنین برونوسصندوق کارآفرینی امیدروستای پساوه1تایبادخراسان رضویخیاطی270

271

پرورش گل 

محمدی در 

 هکتار5سطح 

2کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوس شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای چلپو

وزارت جهاد کشاورزی400400ام البنین بهمدیبانک توسعه تعاون

272

راه اندازی 

کارگاه ابریشم 

بافی

1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بخش 

زاوین زاوین خیابان صاحب 

الزمان کوچه ی خسروی

صندوق کارآفرینی امید
ام البنین 

خسروی زو
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی273
منزل - روستای جوزقانی 

ذاکرالحسینی
صندوق کارآفرینی امید

ام البنین 

ذاکرالحسینی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

274
تکثیر و پرورش 

ماهیان شیالت
وزارت جهاد کشاورزی20002000ام البنین صراحیپست بانکروستای ابارش-سبزوار 4سبزوارخراسان رضوی

275
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیروستای ینگه قلعه1فیروزهخراسان رضوی

ام البنین کاله 

داری
وزارت جهاد کشاورزی270270

276
پرورش 

گوسفند داشتی
1جغتایخراسان رضوی

شهرستان جغتای روستای 

محمدابادگفت
وزارت جهاد کشاورزی300300ام البنین گفتیصندوق کارآفرینی امید

1خوافخراسان رضویگلیم بافی277

-بخش جلگه زوزن - خواف 

 دهستان کیبر روستای 

خلت آباد

پست بانک
ام البنین 

میرزاکوچکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویخیاطی278

- بخش مرکزی - تایباد 

روستا - دهستان کرات 

کوچه نظری- دربند 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ام البنین یوسفیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای محمداباد استانه5رشتخوارخراسان رضویقالیبافی279
ام کلثوم زنگنه 

ابراهیمی
صندوق کارآفرینی امید400400

صندوق کارآفرینی امیدرشتخوار روستای امین اباد5رشتخوارخراسان رضویقالیبافی280
ام لیال اصالنی 

سناجردی
صندوق کارآفرینی امید400400



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 

1قوچانخراسان رضویقالیبافی281

استان خراسان رضوی 

شهرستان قوچان روستای 

فیروز اباد

صندوق کارآفرینی امید
ام لیال بابایی 

فیروزآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

282

پرورش 

گوسفند داشتی 

راس150

پست بانکروستای کبیر1چنارانخراسان رضوی
امان اله سبحانی 

توبکانلو
سازمان امور عشایر ایران300300

283
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

امر اله محمد نیا 

جعفر آباد
سازمان امور عشایر ایران400400

850850امید امینی مقدمصندوق کارآفرینی امیدکاشمر، روستای نامق2کاشمرخراسان رضویبوم گردی284
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

285

ساخت ماشین 

آالت و ادوات و 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

6مشهدخراسان رضوی

 جاده مشهد 25کیلومتر 

فریمان روستای جیم آباد 

شهرک کارگاهی ریخته 

73گران قطعه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000امید ایمانیبانک کشاورزی

286

پرورش دام 

با - داشتی 

استفاده از 

روش های 

نوین اصالح و 

نژاد

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

-بخش سنگان- خواف

روستای چاه زول

وزارت جهاد کشاورزی600600امید حسینیبانک کشاورزی

287
پروار بندی 

گوسفند
1درگزخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

درگز روستای حاتم قلعه
وزارت جهاد کشاورزی578578امید دلیر صحرابانک کشاورزی

288

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی150150امید رستمیپست بانکروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی
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289
پرورش زنبور 

عسل
1فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی فیروزه 

روستای شورگشت
وزارت جهاد کشاورزی200200امید شورگشتیبانک کشاورزی

290

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

1سرخسخراسان رضوی
روستای قلعه - سرخس 

قصاب
وزارت جهاد کشاورزی320320امید صاحبکاریبانک کشاورزی

291
پرورش کپور 

ماهی
وزارت جهاد کشاورزی200200امید صالحیپست بانکروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

292

توسعه 

زنبورداری به 

 100تعداد 

کندو

1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش چاپشلو - درگز 

روستای داغدار

بانک توسعه تعاون
امید صولتی 

داغداری
وزارت جهاد کشاورزی757757

293

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150امیر افضلیپست بانکروستای یخک1تربت جامخراسان رضوی

294
دامداری همراه 

اصالح نژاد
3سبزوارخراسان رضوی

بخش -شهرستان سبزوار

روستای گراب-روداب
سازمان امور عشایر ایران500500امیر براتیبانک توسعه تعاون

295
داربستی کردن 

باغ انگور
وزارت جهاد کشاورزی100100امیر بک دیزاوندبانک کشاورزیقوچان روستای دیزاوند1قوچانخراسان رضوی

296

پرورش بره 

پروار بندی 

 راس100

1کاشمرخراسان رضوی
خراسان رضوی کاشمر 

روستای فرح آباد
پست بانک

امیر تیموری 

قلعه باال
وزارت جهاد کشاورزی640640
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297

تولید طراحی 

منتاژ ابزار 

مخصوص 

تعمیر ژنراتور و 

توربین و تولید 

انواع پره های 

توربین

5درگزخراسان رضوی
شهرستان درگز روستای 

کپکان
صندوق کارآفرینی امید

امیر جعفری 

یدکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800

1درگزخراسان رضویکشت زعفران298

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای فضل آباد

وزارت جهاد کشاورزی450450امیر جالل فربانک کشاورزی

299

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی
امیر حمزه 

غفاری بیدکی
وزارت جهاد کشاورزی150150

300

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300امیر دانشمندیپست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

301
پرورش 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای بیجورد
سازمان امور عشایر ایران500500امیر سلیمیپست بانک

302

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف تصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150امیر سیواییصندوق کارآفرینی امیدروستای کالته اقا محمد1تربت جامخراسان رضوی
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1درگزخراسان رضویکشت زعفران303

خراسان رضوی شهرستان 

درگز بخش نوخندان 

روستای برج قلعه

پست بانک
امیر شاهوردی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی315315

304
پرواربندی دام 

سبک
2مشهدخراسان رضوی

مناطق عشایری خراسان 

رضویی
سازمان امور عشایر ایران520520امیر شاهی دومبانک کشاورزی

305
دامداری گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی560560امیر علیمحمدیبانک توسعه تعاونششتمد3سبزوارخراسان رضوی

306

پرورش 

گوسفند 

اصالح )داشتی

(نژاد

صندوق کارآفرینی امیدرحمت آباد-نیشابور2نیشابورخراسان رضوی
امیر کاوسی 

توبکانلو
سازمان امور عشایر ایران600600

307

پرورش 

گوسفند داشتی 

واصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500امیر گلی بریوانلوصندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

308
احداث باغ 

انگور داربستی
وزارت جهاد کشاورزی300300امیر محبیبانک کشاورزیروستای زمند-جغتای1جغتایخراسان رضوی

309

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300امیر محمودیپست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی500500امیر منصوریبانک کشاورزیروستای ابراهیم ابادقاضی1فیروزهخراسان رضویبره پروار310
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311

پرورش بز 

سانن درجهت 

تولید شیر 

گوشت دام 

مولد پرورش 

گوسفند کردی 

پرواری جهت 

تولید گوشت

5مشهدخراسان رضوی

خراسان رضوی مشهد 

مقدس بخش رضویه 

روستای ساالرآباد

پست بانک
امیر نجف زاده 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی13701370

312

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس30

وزارت جهاد کشاورزی200200امیر نظرزادهپست بانکچناران روستای ساروج1چنارانخراسان رضوی

313

تولید آبنبات 

ونبات و گز و 

سوهان و نقل

20مشهدخراسان رضوی
بلوار میامی روستای فرخ 

24 و 22اباد بین فرخ اباد 
وزارت جهاد کشاورزی70007000امیر یزدی مقدمبانک کشاورزی

بانک کشاورزیسرخس روستای نوبنیاد2سرخسخراسان رضویدامداری314
امیرحسین علی 

میرزایی
وزارت جهاد کشاورزی468468

315
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

امیرقلی علی 

پورصحرا
سازمان امور عشایر ایران700700

316
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

امیرمحمد خانه 

دارفرد
سازمان امور عشایر ایران500500

317

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای یکه پسته1تربت جامخراسان رضوی
امین اله رسولی 

یکه پسته
وزارت جهاد کشاورزی150150

318
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

امین اله علمی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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319
مایه کوبی 

(واکسیناسیون)
1تایبادخراسان رضوی

تایباد خیابان بهشتی کوچه 

6ریگستان ساحل 
وزارت جهاد کشاورزی350350امین بخشانیپست بانک

320
کارگاه جوراب 

بافی
2مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

بلوار - - روستای زرمهر 

1شهدا - شهدا 

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700امین تلباپست بانک

321
بهسازی اماکن 

دامی روستایی
2خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

- خواف بخش جلگه زوزن

روستای قطار گز- کیبر

وزارت جهاد کشاورزی400400امین عرب نژادبانک کشاورزی

2تربت جامخراسان رضویگاوداری صنعتی322
تربت جام روستای کالته 

بزرگ
وزارت جهاد کشاورزی10001000امین هنروربانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای پشته1تایبادخراسان رضویبافتنی سنتی323
انیسه نعمتی 

پشته یی
5050

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای کرات-تایباد2تایبادخراسان رضویپرواربندی بره324
اویس سلیمانی 

کراتی
وزارت جهاد کشاورزی950950

2تربت جامخراسان رضویپروار بندی بره325
تربت جام صالح اباد 

روستای فیض اباد
بانک کشاورزی

ایران اکبری 

تیموری
وزارت جهاد کشاورزی200200

326

پرورش 

گوسفند د 

اشتی با هدف 

اصالح نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
تربت جام بخش مرکزی 

روستای رونج
وزارت جهاد کشاورزی150150ایران پورپست بانک

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی327
منزل ولی - روستای پشته 

زنگنه
پست بانک

ایران زنگنه اسد 

آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سبزوارخراسان رضویپرورش بوقلمون328

شهرستان -خراسان رضوی 

-ربخش مرکزی -سبزوار

روستای زیداباد

وزارت جهاد کشاورزی500500ایرج هاتفی کیاصندوق کارآفرینی امید

329
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران600600ایل بیگی کریمیبانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی
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1خلیل آبادخراسان رضویپرواربندی بره330

صاحب الزمان - ابراهیم آباد

باغ - چهار راه طیله ها - 16

مرحوم غالمحسین علیزاده

وزارت جهاد کشاورزی400400ایمان علیزادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200ایمان قربانزادهپست بانکچناران1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند331

332
صنایع چوب 

ومبلمان
2رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان رشتخوار روستای 

باسفر
صندوق کارآفرینی امید

ایمان کدخدا 

باقری
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

بانک کشاورزیمجتمع بهار-قوچان2قوچانخراسان رضویپرورش بره پروار333
ایمان 

کوهستانیان
وزارت جهاد کشاورزی500500

334
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی12001200ایمان میر جلیلیپست بانکروستای کالته شادی2خلیل آبادخراسان رضوی

335

بسته بندی 

زعفران و 

کشمش

4خلیل آبادخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی

روستای جابوز-خلیل اباد
وزارت جهاد کشاورزی25002500ایمان میرزاییپست بانک

2بجستانخراسان رضویبوم گردی336

شهرستان بجستان، روستای 

فخرآباد،منزل قدرت اله 

امیری

10001000آذر دلیریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویحوله بافی337
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

آذر قایینی 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

338
فرت )کارباف 

(بافی
100100آرزو احدیصندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

339

پرورش گاو 

شیری با هدف 

آمیخته گری

1تربت جامخراسان رضوی
- تربت جام- خراسان رضوی

روستای المجوق
پست بانک

آرزو حیدری 

خلیلی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی340
منزل - روستای پشته 

عبدالوهاب نعمتی
100100آرزو عطایی مقدمصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آرزو غفوریصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویخیاطی341

صندوق کارآفرینی امیدروستای اسد آباد دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی342
آرزو غالم پور 

بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

343
نمد مالی سنتی 

مشاغل خانگی- 
100100آرزو محدثیپست بانکروستای عبدل آباد1مه والتخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

344
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی11001100آرش عباسیبانک کشاورزیکاشمر روستای حاجی اباد1کاشمرخراسان رضوی

345
پرورش 

گوسفند داشتی
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای تگن

وزارت جهاد کشاورزی531425آرمین براتیبانک کشاورزی

1تربت جامخراسان رضویپوشاک346
روستای بنی - تربت جام

تاک
صندوق کارآفرینی امید

آروز نیکی بنی 

تاک
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1تایبادخراسان رضویحوله بافی347
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

آزاده صبوری 

کراتی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100آزاده قاسمیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای سوران1تایبادخراسان رضویحوله بافی348
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

349

کارگاه تولیدی 

پوشاک راحتی 

و مجلسی زنانه

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200آزیتا اسکندریپست بانککاشمر روستای ممرآباد1کاشمرخراسان رضوی

350

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

نجف آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آسیه زمانیصندوق کارآفرینی امید
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351
پرورش 

گوسفند داشتی
1خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خواف بخش جلگه زوزن 

روستای چاه کنده

بانک کشاورزی
آسیه عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی500500

352
-کارباف سنتی 

فرت بافی
100100آسیه عمرانیپست بانکروستای جوزقان1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6چنارانخراسان رضویتولید پوشاک353

 کیلو متری مشهد 35

 چناران روستای چشمه

گیالس

وزارت صنعت، معدن و تجارت250250آسیه قسیمیصندوق کارآفرینی امید

1درگزخراسان رضویکشت زعفران354

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش چاپشلو - درگز 

روستای داغدار

وزارت جهاد کشاورزی450450آسیه گنجی رادبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی600600آمنه اسکوئیبانک کشاورزیتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی355

356
پرورش 

گوسفندداشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500آمنه باادببانک کشاورزیزاوه روستای شهن آباد1زاوهخراسان رضوی

357
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100آمنه برهانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی358
آمنه حقیقی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

359
پرورش دام 

داشتی
پست بانک24سیدآباد امام رضا 1چنارانخراسان رضوی

آمنه رشیدی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

بانک کشاورزیروستای جوزقان-تایباد1تایبادخراسان رضویپرواربندی بره360
آمنه منعمی 

جوزقانی
وزارت جهاد کشاورزی450450

361
تولید البسه 

ورزشی
3خوشابخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

سبزواربخش خوشاب 

روستای نودهان

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500آمنه نودهانیصندوق کارآفرینی امید
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100100آمنه نیکویی فرصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای کهجه1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی362
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

363
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500بابامحمد خیریبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

1درگزخراسان رضویکشت زعفران364

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای برج قلعه

وزارت جهاد کشاورزی720720باقر شجیع جلفانپست بانک

365

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

صندوق کارآفرینی امیدروستای حاجی اباد5تربت جامخراسان رضوی
باقر محمودی 

ریزه یی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

وزارت جهاد کشاورزی487487بانو برونویبانک توسعه تعاونروستای پساوه-تایباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی366

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بانو بیابانیپست بانکتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی367

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بانو غالمی باغکیبانک توسعه تعاونتایباد روستای پساوه1تایبادخراسان رضویقالی بافی368

369
پرورش دام 

سنگین
2قوچانخراسان رضوی

قوچان روستای جعفرآباد 

علیا
پست بانک

بتول جعفرزاده 

قهرمانلو
وزارت جهاد کشاورزی800800

370

کارگاه سوهان 

پزی وبسته 

شیرینی )بندی 

(سوهان –

2کاشمرخراسان رضوی
کاشمر -خراسان رضوی

روستای مغان
وزارت صنعت، معدن و تجارت840840بتول حسن نژادصندوق کارآفرینی امید

371
پرورش 

شترمرغ پرواری
وزارت جهاد کشاورزی10001000بتول رجبیبانک توسعه تعاونروستای ریاب2گنابادخراسان رضوی
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وزارت صنعت، معدن و تجارت150150بتول رستگارصندوق کارآفرینی امیدروستای مقصود آباد1قوچانخراسان رضویقالی بافی372

373

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

محصوالت آن

وزارت جهاد کشاورزی300300بتول سعیدیبانک توسعه تعاونروستای کچولی- سرخس 1سرخسخراسان رضوی

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی374
منزل - روستای جوزقان 

احسانی
بانک توسعه تعاون

بتول شیخی 

کاریزی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی375

رشتخوار روستای حسین 

آباد منزل حسین میر 

.سعیدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول میرسعیدیصندوق کارآفرینی امید

376
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

سلطان - شهرستان خوشاب

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200بتول نامنیصندوق کارآفرینی امید

377
بافت تابلو فرش 

مشاغل خانگی- 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول هوش دارپست بانکروستای فتح آباد1مه والتخراسان رضوی

378
پرورش دام 

سبک و سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مرندیز- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی444444برات اله افتخاریبانک کشاورزی

379

پرورش گل 

محمدی در 

 هکتار4سطح 

2کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای کوشه نما

بانک کشاورزی
برات اله 

دربهشتی
وزارت جهاد کشاورزی800800

380

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
 15چاه موتورشماره 

(هدف)محمدخان 
وزارت جهاد کشاورزی500500برات اله سلمیبانک کشاورزی

381
اقامتگاه بوم 

گردی
20002000برات اله کاملبانک توسعه تعاونتربت حیدریه روستای بکاول4تربت حیدریهخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت جهاد کشاورزی500500برات جعفرپورپست بانکروستای ماسی ماسکانلو1چنارانخراسان رضویکاشت زعفران382

383
داربستی کردن 

باغ انگور
وزارت جهاد کشاورزی200200برات خنجیدهبانک کشاورزیقوچان روستای داغیان1قوچانخراسان رضوی

384
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

عشایر کوه محمد -قوچان 

بیگ

بانک کشاورزی
برات محمد 

توبکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

385

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای جعفر اباد1تربت جامخراسان رضوی
براتعلی ارشدی 

خیرابادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

386

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالخ 

نژاد

پست بانکروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی
براتعلی اسالمی 

بیدک
وزارت جهاد کشاورزی300300

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره387
نیشابور بخش سروالیت 

روستای بیدخان
وزارت جهاد کشاورزی240240براتعلی بیدختیبانک کشاورزی

388

پرورش 

گوسفند داشتی 

 رأسی50

1تربت جامخراسان رضوی

-تربت جام-خراسان رضوی

روستای جهان -صالح آباد

آباد

بانک توسعه تعاون
براتعلی تیموری 

عطار
وزارت جهاد کشاورزی240240

389
اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر شهرستان نیشابور1نیشابورخراسان رضوی

براتعلی جباری 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران640640

390
پرواربندی 

گوسفند
بانک توسعه تعاونروستای شورکال2درگزخراسان رضوی

براتعلی جعفری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی12451245



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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391
پرورش 

گوسفندداشتی
وزارت جهاد کشاورزی15001500براتعلی خداشاهیبانک کشاورزیروستای خداشاه-جغتای3جغتایخراسان رضوی

392
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای زوباران
پست بانک

براتعلی رضایی 

زوباران
وزارت جهاد کشاورزی300300

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره393
- شهرستان خوشاب

روستای سیدآباد
صندوق کارآفرینی امید

براتعلی سید 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

394
دامداری 

گوسفند داشتی
3باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

آویان

بانک کشاورزی
براتعلی طالع 

اویانی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

395

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

( راس70)بومی 

پست بانکروستای احمدآباد2خوافخراسان رضوی
براتعلی عبدلی 

منقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

396
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500براتعلی علیزادهبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

397
پرورش دام 

سبک داشتی
پست بانکروستای کالته ملو1قوچانخراسان رضوی

براتعلی فاتحیان 

ملو
وزارت جهاد کشاورزی320320

398
کارگاه قالی 

بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200براتعلی گروهیپست بانکچناران روستای گروه2چنارانخراسان رضوی

399

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای قزغاوه1تربت جامخراسان رضوی
براتعلی 

میربهاررودی
وزارت جهاد کشاورزی300300
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400

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیارضی قادر اباد5تربت جامخراسان رضوی
براتعلی نسل 

شاملو
وزارت جهاد کشاورزی25002500

401
پرواربندی 

گوساله
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای نوده انقالب
وزارت جهاد کشاورزی909909براتعلی نودهپست بانک

402
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران800800براتقلی محمدنیابانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

403
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

برخوردار 

نامدارپور
سازمان امور عشایر ایران430430

404

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
برهان طایفه 

صالحی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1جغتایخراسان رضویمکانیزاسیون405
شهرستان جغتای روستای 

حجت آباد
بانک کشاورزی

بگ محمد 

یوسفی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی500500

1تربت جامخراسان رضویتولیدی پوشاک406
روستای رباط - تربت جام 

پایین جام
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بلقیس سلیمیبانک توسعه تعاون

407

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

پست بانکروستای کالته صوفی1تربت جامخراسان رضوی
بنفشه ابراهیمی 

چشمه سرخ
وزارت جهاد کشاورزی300300

408

خیاطی 

لباس )زنانه

(عروس

صندوق کارآفرینی امیدروستای ارزنچه سفلی1تایبادخراسان رضوی
بنفشه احمدی 

ارزه سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای قلعه نو شاملو1باخرزخراسان رضویقالی بافی409
بنفشه سلیمی 

شهرنوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150
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410
طرح توسه 

اشتغال روستایی
صندوق کارآفرینی امیدروستای پشته1تایبادخراسان رضوی

بهاره نعمتی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

411
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

بهرام واحدی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران350350

412
پرواربندی دام 

سبک
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور - خراسان رضوی 

بخش مرکزی روستای 

شهرک خیابان رسالت غربی 

9

وزارت جهاد کشاورزی250250بهرامعلی حسنیبانک کشاورزی

413

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150بهروز امارشیرصندوق کارآفرینی امیدروستای دوسنگ1تربت جامخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیدتقی آباد1تربت جامخراسان رضویپروار بند بره414
بهروز دارای تقی 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

415

خدمات مدرن 

سازی 

مکانیزاسیون

2بجستانخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

بجستان
وزارت جهاد کشاورزی460460بهروز سلطانیبانک کشاورزی

416
پرورش دام 

سبک و سنگین
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مرندیز- بجستان 
بانک کشاورزی

بهروز محمدنژاد 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی520520

417
گردشگری و 

بوم گردی
11001100بهزاد امیریپست بانکبردسکن روستای کبودان2بردسکنخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

418
پرورش دام 

سبک وسنگین
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی تربت جام 

صالح آباد روستای گوشالغر
بانک کشاورزی

بهزاد پور 

شاهیخانه
وزارت جهاد کشاورزی590590
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419

پرورش 

گوسفند داشتی 

با اصالح نژاد

3تربت جامخراسان رضوی
تربت جام صالح اباد 

روستای قلعه حمام
وزارت جهاد کشاورزی384384بهزاد دهقانیبانک کشاورزی

420

احداث وبهره 

برداری پرورش 

اسب

14درگزخراسان رضوی
بخش -شهرستان درگز

روستای چقر/ مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی1000010000بهزاد قربانیصندوق کارآفرینی امید

421
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران400400بهزاد کوهستانیانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی930930بهلول مالکی نیابانک کشاورزیسرخس روستای قوش چاکر2سرخسخراسان رضویپرواربندی بره422

423

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150بهمن اتابکیپست بانکروستای اسماعیل اباد گرجی1تربت جامخراسان رضوی

424

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای یادگار سفلی1تربت جامخراسان رضوی
بهمن احمدی 

یادگاری
وزارت جهاد کشاورزی400400

425
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی500500بهمن آفریدونبانک کشاورزیباخرز روستای کافچ1باخرزخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیداینچه سابالغ1قوچانخراسان رضویدامپروری426
بهمن جوان قلعه 

حسن
وزارت جهاد کشاورزی500500

427
پرورش گوساله 

پروار
وزارت جهاد کشاورزی50005000بهمن فرخی رادصندوق کارآفرینی امیدروستای حوض کرم-جنگل 3رشتخوارخراسان رضوی
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428

ارتقاء و درآمد 

زا کردن مرکز 

خدمات 

کامپیوتری و 

اینترنتی کوثر

1نیشابورخراسان رضوی
شهر  –سروالیت - نیشابور

چکنه
200200بهنام تاتاریصندوق کارآفرینی امید

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

429

تولید قطعات 

صنعتی وتولید 

اتصاالت پمپ 

های هیدولیک

3خلیل آبادخراسان رضوی

شهرستان خلیل آباد 

روستای ابراهیم آباد خیابان 

امام خمینی نرسیده به 

شرکت تعاونی روستایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500بهنام شوکتیپست بانک

430
 200زنبورداری 

کندو
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش چاپشلو - درگز 

روستای داغدار

وزارت جهاد کشاورزی750750بهنام گنجیبانک کشاورزی

431
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

بوداغ علی پور 

صحرا
سازمان امور عشایر ایران15001500

432

صندوق خرد 

محلی روستای 

تلگرد

صندوق کارآفرینی امیدفریمان روستای تلگرد30فریمانخراسان رضوی
بی بی اشرف 

سیدی
صندوق کارآفرینی امید400400

433
احداث گاوداری 

پرواری
2خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی خواف بخش 

سالمی روستای ولی اباد
بانک توسعه تعاون

بی بی اعظم 

ناصری فدکی
وزارت جهاد کشاورزی14401440

434
ایجاد و تاسیس 

کارگاه قالیبافی
3تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای 

یحیی آباد اول جاده آغوی
صندوق کارآفرینی امید

بی بی محدثه 

حسینی آغویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

435

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

تولیدات آن

بانک توسعه تعاونروستای شیرتپه- سرخس 2سرخسخراسان رضوی

بی بی مرضیه 

موسوی زاده 

قوژدی

وزارت جهاد کشاورزی400400
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436

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
بیداهلل علی 

خوردی
وزارت جهاد کشاورزی150150

437

کشت انگور با 

سیستم 

داربستی

1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای ارتیان

وزارت جهاد کشاورزی400400بیژن شوکتیبانک کشاورزی

438
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

شهرستان قوچان روستای 

دربادام
صندوق کارآفرینی امید

پرستو صحرا 

روشن
وزارت جهاد کشاورزی200200

439
-کارباف سنتی 

فرت بافی
100100پروانه امیریپست بانکروستای کهجه1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

440
پرورش 

گوسفند داشتی
20نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش سروالیت 

روستای کالته میدان
وزارت جهاد کشاورزی2968029680پروانه عباس نژادپست بانک

441

مرکز درمان 

وبازتوانی 

(بانوان)معتادین

2تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت حیدریه بعد از میدان 

ترمینال روستای بنهنگ
سازمان بهزیستی کشور10001000پروانه یوسفیصندوق کارآفرینی امید

442
کاالی پزشکی 

و سالمت
1باخرزخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خیابان - باخرز - باخرز

روبروی بهداری- ولیعصر 

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500پرویز آفریدونصندوق کارآفرینی امید

443
دامداری همراه 

اصالح نژاد
3سبزوارخراسان رضوی

بخش -شهرستان سبزوار

روستای گراب-روداب
سازمان امور عشایر ایران400400پرویز جمالیبانک توسعه تعاون

پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی444
پرویز ذبیحی 

ورانلو
سازمان امور عشایر ایران300300
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بانک توسعه تعاونروستای حاجی آباد- تایباد 1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی445
پرویز فیضی 

ماکویی
وزارت جهاد کشاورزی750750

446
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500پرویز قنبرزادهبانک کشاورزی

447
پرورش دام 

سبک و سنگین
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای سردق- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی300300پرویز معینیبانک کشاورزی

448
 110بره پرواری

راسی
1خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد روستای ارغا 

کوچه شهید طاهری
وزارت جهاد کشاورزی580580پرویز نجفیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین اقبالیپست بانکروستای چهاربرجی-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی449

پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی450
پروین خواجه 

حسینی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویحوله بافی451
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
100100پروین گل خواصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی452

پروین 

محمدخانی 

پشته یی

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پروین محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای ارزنچه سفلی1تایبادخراسان رضویخیاطی453

100100پروین معرفتیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای خیر آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی454
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

455
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای مچ بخش 

ششتمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین نخعیصندوق کارآفرینی امید

456
فرت )کارباف 

(بافی
100100پروین نگهبانصندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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457

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

بر  (راس 35

مبنای اصالح 

نژادی

1خوافخراسان رضوی

- خواف - خراسان رضوی 

روستای حسن آباد پایین 

خواف

وزارت جهاد کشاورزی500500پری مجنونیپست بانک

1تایبادخراسان رضویفرت بافی458
منزل - روستای پشته 

عبدالغفار نعمتی
صندوق کارآفرینی امید

پری حقیقی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

459
فرت )کارباف 

(بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

پری ناز احمدی 

سنگان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

460
پرورش گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

شهرستان باخرز روستای 

نوبهار غالمان
بانک کشاورزی

پریزاد صفرزاده 

شهرنوی
وزارت جهاد کشاورزی700700

صندوق کارآفرینی امیدروستای پشته- تایباد 1تایبادخراسان رضویچادرشب بافی461
پریسا مزدور 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

462
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

پگاه بهبودی 

پساوه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکتایباد روستای سرداب1تایبادخراسان رضویدامداری463
پوران حنفی 

سردابی
وزارت جهاد کشاورزی200200

464
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500پیرعلی نامدارپوربانک توسعه تعاون

پست بانکروستای جوکار1چنارانخراسان رضویبره پرواری465
پیرمحمد 

محمدی ورانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200تاج گل شهریپست بانکخواف روستای برآباد1خوافخراسان رضویقالی بافی466
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467
تولید ادوات 

کشاورزی
1زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

صفی اباد
صندوق کارآفرینی امید

تاج محمد 

اصغرزاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1تایبادخراسان رضویقالیبافی468
روستای اسد آباد -تایباد

دربند
صندوق کارآفرینی امید

تاجور غالمی 

جوزقانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2کاشمرخراسان رضویپرواربندی بره469

- استان خراسان رضوی 

بخش - شهرستان کاشمر 

روستای تجرود - کوه سرخ 

منزل علی تیر انداز- 

وزارت جهاد کشاورزی350350تقی تیر اندازبانک کشاورزی

470

تجهیز باجه 

خدمات بانکی 

(پست بانک)

2باخرزخراسان رضوی
باخرز بخش باالوالیت 

روستای استجرود
پست بانک

تقی شبان 

اصطجرودی
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

471

عکاسی و 

فیلمبرداری و 

خدمات 

کامپیوتری

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600تکتم بهروجهصندوق کارآفرینی امیدمرندیز- بجستان 2بجستانخراسان رضوی

472
گوسفند مغانی 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی300300تکتم رفیعیپست بانکروستای ارزنه- باخرز1باخرزخراسان رضوی

1تربت حیدریهخراسان رضویتابلو فرش473
روستا دامسک امام رضا 

 آخر میالن بن بست10/1
پست بانک

تکتم کرامتی 

خندان دل
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

474

گوسفند مغانی 

 75داشتی 

راسی

1باخرزخراسان رضوی
روستای - شهرستان باخرز

قلعه نو
وزارت جهاد کشاورزی750750تکتم مصطفاییپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای حسینی1تایبادخراسان رضویقالی بافی475
توران عابدینی 

حسینی یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1درگزخراسان رضویکشت زعفران476
شهرستان - خراسان رضوی 

نوخندان- درگز 
وزارت جهاد کشاورزی450450توفیق صفریبانک کشاورزی
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477
دامداری همراه 

با اصالح نژاد
5سبزوارخراسان رضوی

بخش -شهرستان سبزوار

روستای چلقانی-روداب
سازمان امور عشایر ایران15001500تیمور امامی کیابانک توسعه تعاون

478
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

تیمور رهنما 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی479
منزل - روستای فرمان آباد 

استینی
100100ثریا استینیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

480
تولید و پرورش 

شتر مرغ
12سبزوارخراسان رضوی

سبزوار شهر ششتمد روستا 

ی مچ
وزارت جهاد کشاورزی600600ثریا اصغریصندوق کارآفرینی امید

1درگزخراسان رضویکشت زعفران481

خراسان رضوی شهرستان 

درگز بخش نوخندان 

روستای برج قلعه

وزارت جهاد کشاورزی560450ثریا الهیاریبانک کشاورزی

482

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای رباط جز
وزارت جهاد کشاورزی490490ثریا رباط جزیبانک کشاورزی

483

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای کالته بزرگ1تربت جامخراسان رضوی
ثریا ساکت 

شهرنوی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ثریا عباسیپست بانکروستای صاحبداد پایین جام1تربت جامخراسان رضویخیاطی484

485
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای مچ بخش 

ششتمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ثریا عرب نخعیصندوق کارآفرینی امید
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صندوق کارآفرینی امیداتایباد روستای قومی1تایبادخراسان رضویکاربافی سنتی486
ثریا مطیع 

استادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

487

پرورش گوساله 

پروار با هدف 

افزایش وزن

5تربت جامخراسان رضوی
تربت جام بلوار امام خمینی 

555 پالک 28امام خمینی 
صندوق کارآفرینی امید

ثریا میش مست 

تیموری
وزارت جهاد کشاورزی25002500

بانک کشاورزیتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی488
جابر اسکویی 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

489
مصنوعات 

چوبی وچرم
1سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش مرکزی 

روستای کراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400جابر کرابیصندوق کارآفرینی امید

490

تولید زغال از 

ضایعات منابع 

سلولزی

6جغتایخراسان رضوی
جغتای بلوار فرهنگیان 

28پالک 
صندوق کارآفرینی امید

جابر کیوانلو 

شهرستانکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800

پست بانکروستای سرداب1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند491
جان افروز جان 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

492

-کارباف سنتی 

تن )فرت بافی 

(بافی

صندوق کارآفرینی امیدتایبادروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی
جان افروز 

کریمی آبقه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

493
فرت )کارباف 

(بافی
100100جان افروز گردیصندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

494
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

جان محمد نوری 

قاچکانلو
سازمان امور عشایر ایران480480

495
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500ججو مولویبانک کشاورزی

1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی496
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای پساوه
بانک توسعه تعاون

جعفر ابراهیمی 

شکوری
وزارت جهاد کشاورزی282282
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497

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای شوراب علیا1تربت جامخراسان رضوی
جعفر اعظمی 

چنار
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک کشاورزیروستای پساوه-تایباد1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند498
جعفر براتی 

پساوه کی
وزارت جهاد کشاورزی320320

پست بانکروستای ماسی ماسکانلو1چنارانخراسان رضویدامداری499
جعفر 

برزگرسیداباد
وزارت جهاد کشاورزی250250

500

تولید چیپس 

میوه وبسته 

بندی

وزارت جهاد کشاورزی25001890جعفر سعدیبانک کشاورزیشهرستان گناباد کاخک5گنابادخراسان رضوی

501
تولید قند و 

شکر
3مشهدخراسان رضوی

 جاده مشهد 30کیلومتر

نیشابور روستای امان آباد 

ناحیه صنعتی امان آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000جعفر صنوبریپست بانک

502

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300جعفر عزتیپست بانکروستای منصوریه1تربت جامخراسان رضوی

503

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500جعفر غالمیپست بانکبردسکن روستای صالحیه1بردسکنخراسان رضوی

504

پرورش گوساله 

پروارواصالح 

نژاددام

وزارت جهاد کشاورزی900900جعفر قربان زادهبانک توسعه تعاونروستای آبشور-قوچان2قوچانخراسان رضوی



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 

505

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار سفلی1تربت جامخراسان رضوی
جعفر مقدم 

موسی اباد
وزارت جهاد کشاورزی150150

506
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500جعفرقلی مولویپست بانک

507
پرورش گاو 

شیری
6سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای رباط 

سرپوش جاده نجم آباد رور 

به روی مرغداری علوی کیا

وزارت جهاد کشاورزی19401940جالل ابراهیمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500جالل برزوییبانک کشاورزی21اسدابادی 1سبزوارخراسان رضویزنبور عسل508

509

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی
جالل خورشیدی 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی700700

510
پرورش 

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی16001600جالل رمضان نژادبانک کشاورزیبردسکن روستای درونه3بردسکنخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی480480جالل شهدادیبانک کشاورزیسرخس روستای شیرتپه2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی511

512

پرورش گاو 

 19شیری 

راسی مولد 

روستایی

2گنابادخراسان رضوی

شهرستان گناباد بخش 

- دهستان کاخک- کاخک 

روستای برجوک

بانک کشاورزی
جالل شهسواری 

بلوچی
وزارت جهاد کشاورزی11501150
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513

طرح پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی150

6مشهدخراسان رضوی

 75- کالت نادری 

- کیلومتری جاده قرنیکان 

محله عشایری زیالوه

سازمان امور عشایر ایران21002100جالل عرفانیبانک کشاورزی

514

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000جالل قدوسیبانک کشاورزیخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی

515
پرورش زنبور 

عسل
2خلیل آبادخراسان رضوی

روستای محمدآباد خ شهید 

هرمزی کوچه تدریس
بانک توسعه تعاون

جالل مالدار 

محمدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی800800

516
پرواربندی دام 

سبک
بانک کشاورزیکاشمر روستای فرح آباد1کاشمرخراسان رضوی

جالل نظامی 

وطندوست
وزارت جهاد کشاورزی400400

517
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
4سبزوارخراسان رضوی

اراضی روستای استیر گود 

عفیر مجتمع دامپروری 

شهرستان سبزوار

وزارت جهاد کشاورزی15001500جالل واعظ نیابانک توسعه تعاون

518
پرواربندی 

گوسفند
2درگزخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

درگز روستای گلریز
وزارت جهاد کشاورزی298298جالل ورزندهپست بانک

بانک توسعه تعاونتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویدام داری519
جلیل احمد 

نگهبان
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک توسعه تعاونتایباد پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی520
جلیل ایوبی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی504504جلیل خزیمهبانک کشاورزیروستای قوش خزاعی2سرخسخراسان رضویپرواربندی`521

522

خدمات برق 

صنعتی و 

کشاورزی

1مشهدخراسان رضوی

جاده سیمان روستای 

مقصود اباد مجتمع صنفی 

صنعتی ضامن هشتم قطعه 

۳۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جلیل داودیصندوق کارآفرینی امید
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1گنابادخراسان رضویگاوداری شیری523
شهرستان - خراسان رضوی 

 فرهنگیان2خ فاز - گناباد 
بانک کشاورزی

جلیل غفوری 

کاخکی
وزارت جهاد کشاورزی840840

524
پرورش دام 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500جلیل کارگرپست بانکسیدآباد1چنارانخراسان رضوی

525

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

بانک کشاورزیقوچان عشایر1قوچانخراسان رضوی
جلیل 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران500500

2کاشمرخراسان رضویزنبورداری526
- کاشمر- خراسان رضوی

روستای عشرت اباد
پست بانک

جمال الدین 

خانی عشرات 

ابادی

وزارت جهاد کشاورزی320320

وزارت جهاد کشاورزی450450جمال عارفی ماکوبانک توسعه تعاونروستای حاجی آباد- تایباد 1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی527

528

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150جمال غوریانیصندوق کارآفرینی امیدروستای محمود اباد1تربت جامخراسان رضوی

529
باجه خدمات 

بانکی
200200جمشید خدادادیپست بانکتربت جام روستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

530

پرورش 

گوسفند داشتی 

در شرایط 

خشکسالی

2خوافخراسان رضوی

شهرستان  _خراسان رضوی

 _بخش سنگان- خواف

روستای نهور

وزارت جهاد کشاورزی300300جمشید صفریپست بانک

531
دامداری همراه 

اصالح نژاد
3سبزوارخراسان رضوی

-بخش روداب-سبزوار

روستای چاه تلخ
بانک توسعه تعاون

جمشید عباس 

زاده
سازمان امور عشایر ایران750750



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 

بانک کشاورزیتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی532
جمشید عبدی 

کراتی
وزارت جهاد کشاورزی400400

533
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران1020010200جمشید عمارلوبانک توسعه تعاوننیشابور15نیشابورخراسان رضوی

534
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران10001000جهانگیر توبکانلوبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان4قوچانخراسان رضوی

بانک توسعه تعاونسرخس روستای اسالم قلعه1سرخسخراسان رضویگوسفندداشتی535
جهانگیر 

علمیرزایی
وزارت جهاد کشاورزی400400

536

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
-تربت جام -خراسان رضوی

روستای خیرآبادباالجام
وزارت جهاد کشاورزی150150جواد ابراهیمیانصندوق کارآفرینی امید

537

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

بانک توسعه تعاونروستای ساالنقوچ-قوچان2قوچانخراسان رضوی
جواد اکبرزاده 

ساالنقوچ
وزارت جهاد کشاورزی648648

538

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی200200جواد برمرپست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

539
داربست باغات 

انگور
وزارت جهاد کشاورزی200200جواد بگلری بگلربانک توسعه تعاونقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی
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540

توسعه واحد 

انبارداری و 

نگهداری و 

خدمات سورت 

و بسته بندی 

سیب زمینی

50فریمانخراسان رضوی

- اراضی شهرستان فریمان 

 جاده فریمان به 15کیلومتر 

مشهد

وزارت جهاد کشاورزی4400044000جواد بهزادیانبانک کشاورزی

541
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان عشایری
صندوق کارآفرینی امید

جواد تقدسی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

542

نگهداری 

گوسفند داشتی 

و اصالح نژاد به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

( راس30)بومی 

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای چمن آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500جواد جعفریپست بانک

543
پرواربندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

 5سیداباد خیابان امام علی 

4فرهنگ 

پست بانک
جواد جعفری 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی250250

544

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس30

سازمان امور عشایر ایران500500جواد جهانبخشپست بانکروستای قل قوچان1چنارانخراسان رضوی

2زاوهخراسان رضویپرواربندی بره545
روستای -شهرستان زاوه

صفی اباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000جواد جهانشیریبانک کشاورزی
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546

پروش گاو 

 20شیری 

- راسی مولد 

صنعتی

2گنابادخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

شهر کاخک جاده - گناباد 

کاخک گناباد مجتمع گاو 

شیری دلیران

بانک کشاورزی
جواد چیت گر 

کاخکی
وزارت جهاد کشاورزی14501450

547
تولید پوشاک 

مردانه
4مشهدخراسان رضوی

 جاده کالت 3کیلومتر 

انتهای روستای گرجی بین 

 درب بنفش17 و 15

پست بانک
جواد حسین پور 

حجار
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

548
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران23302330جواد حشمتیبانک کشاورزیعشایر مشهد2مشهدخراسان رضوی

549
خرید گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500جواد حمیدیپست بانکروستای شهید بهشتی-باخرز1باخرزخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیدروستای پل بند.باخرز1باخرزخراسان رضویپرورش گوسفند550
جواد خدادادی 

آهنگرانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

4چنارانخراسان رضویتولید پوشاک551

-روستای سید آباد-چناران

-بین آسفالت اول ودوم 

داخل دبیرستان دخترانه 

احمد جعفری

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000جواد خرمی فرپست بانک

2کاشمرخراسان رضویگوساله پرواری552
روستای فدافن بعد از چاه 

موتور جعفری
بانک کشاورزی

جواد خزاعی 

فدافن
وزارت جهاد کشاورزی700700

وزارت جهاد کشاورزی200200جواد خلیلیصندوق کارآفرینی امید4روستای جابوز خ چمران1خلیل آبادخراسان رضویپرواربندی بره553
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554

تولید،تعمیر و 

اتوماسیون انواع 

تابلو برق و 

موتور پمپ 

های کشاورزی 

و صنعتی

2مشهدخراسان رضوی

جاده سیمان بعد از همت 

 ۶اباد شهید کشمیری 

روستای مقصود اباد مجتمع 

۳۴ضامن هشتم قطعه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000جواد داودیصندوق کارآفرینی امید

555
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای حصار
وزارت جهاد کشاورزی800800جواد زارعی حصارصندوق کارآفرینی امید

556
پرورش دام 

سبک و سنگین
5بجستانخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی 

- شهرستان بجستان 

روستای مرندیز

بانک کشاورزی
جواد زیرک 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی470470

2خلیل آبادخراسان رضویدامپروری557
خراسان رضوی شهرستان 

خلیل آباد روستای نصرآباد
بانک توسعه تعاون

جواد ساعی 

سرمزده
وزارت جهاد کشاورزی12001200

558
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیکوی خوارزم محله- کالت 1کالتخراسان رضوی

جواد سعادتمند 

دربندی
وزارت جهاد کشاورزی400400

559
پرواربندی 

صنعتی گوسفند
2بینالودخراسان رضوی

 جاده 4کیلومتر - طرقبه 

کالته آهن دامپروری 

مرینوس

بانک کشاورزی
جواد سلیمانزاده 

طرقبه
وزارت جهاد کشاورزی15001500

560

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای خرم اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
جواد شامی 

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی150150
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561
پرواربندی 

گوساله
1چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای قره جنگل 

117پ 

وزارت جهاد کشاورزی500500جواد شعبانیپست بانک

562

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

بانک کشاورزی99152320500تربت جامخراسان رضوی
جواد شیروانی 

کالته آقا محمد
وزارت جهاد کشاورزی40004000

563
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای رهنه1تایبادخراسان رضوی

جواد صاحبدل 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

564

صنایع تبدیلی 

 )کشمش 

ساخت 

(دستگاهها

وزارت جهاد کشاورزی600600جواد طاهریصندوق کارآفرینی امیدابراهیم آباد- خلیل آباد 1خلیل آبادخراسان رضوی

565
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی13001300جواد عرببانک کشاورزیسرخس روستای گنبدلی1سرخسخراسان رضوی

566

پرورش دام 

گوسفند  )سبک

(داشتی

1خوافخراسان رضوی

شهرستان . خراسان رضوی

اما رضا . روستا زوزن. خواف

16

وزارت جهاد کشاورزی500500جواد عرب زوزنیبانک توسعه تعاون

567

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند دشتی 

 40به ظرفیت

راس

1خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای چاه گچی

وزارت جهاد کشاورزی500500جواد عرب نژادپست بانک
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568

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

2مشهدخراسان رضوی
 –جاده سد کارده - مشهد

روستای درمیان بام
سازمان امور عشایر ایران640640جواد عرفانیبانک کشاورزی

569

پرورش گیاهان 

گلخانه ای 

آلویه ورا –

درسطح 

متر1000

2مه والتخراسان رضوی

خراسان رضوی : نام استان 

مه والت نام : نام شهرستان 

مه والت جنوبی : دهستان

چاه -فیض آباد: نام روستا 

دانشجو قهرمانی وشرکاء

وزارت جهاد کشاورزی320320جواد عمومیبانک توسعه تعاون

570
پرورش بره 

پرواری
2کاشمرخراسان رضوی

کاشمر روستای محمدیه 

3شهدای 
پست بانک

جواد قدسی 

محمدیه
وزارت جهاد کشاورزی800800

571
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک توسعه تعاونروستای ارزنه-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

جواد کبیری 

ارزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی300300

572
پرورش 

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی19001900جواد کوهیبانک کشاورزیتربت حیدریه روستای اومی4تربت حیدریهخراسان رضوی

573

پرورش 

گوسفند داشتی 

(مغانی )

1باخرزخراسان رضوی
شهرستان باخرز روستای 

ارزنه
بانک توسعه تعاون

جواد محمودزاده 

ارزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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574

پرواربندی دام 

سبک به 

 50ظرفیت 

بهره )راس 

گیری از دام 

اصالح شده 

جهت بهبود 

راندمان تولید و 

(ارتقاء بهره وری

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای احمد آباد
پست بانک

جواد مزاری 

منقابی
وزارت جهاد کشاورزی500500

575
کارگاه سی ان 

سی رویه چوب
2جغتایخراسان رضوی

استان خراسان 

. شهرستان جغتای.رضوی

روستای محمدآباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000جواد مظفری فرصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی25001750جواد میرزائیبانک کشاورزیاراضی اسماعیل اباد کاللی5تربت جامخراسان رضویگاو شیری576

577
کشت انگور 

داربستی
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای ارتیان

وزارت جهاد کشاورزی400400جواد نوریبانک کشاورزی

578
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

جواد نیکویی 

شفیع
سازمان امور عشایر ایران11801180

579
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی500500جواد یعقوب زادهبانک توسعه تعاونروستای ارخود-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

580
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب1خلیل آبادخراسان رضوی

جواد یعقوبی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

581
پرورش واصالح 

نژاد بز سانن
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فیض آباد
بانک کشاورزی

چنگیز یوسفی 

سورانی
وزارت جهاد کشاورزی24901800
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582

 150پرورش 

راس گوسفند 

داشتی

1مشهدخراسان رضوی
پنجتن جاده ابلق روستای 

هندل آباد
بانک کشاورزی

حاجی قدیر 

رستگار هندلی
وزارت جهاد کشاورزی620620

583
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای مچ بخش 

ششتمد
صندوق کارآفرینی امید

حاجیه خانم 

عرب مجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالی بافی584
حافظه شیخ 

جامی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای پشته1تایبادخراسان رضویشالبافی585
حاکمه حقیقی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

586

-کارباف سنتی 

تن )فرت بافی 

(بافی

1تایبادخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

حاکمه ساعدی 

مهرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

587
توسعه 

زنبورداری
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور زبرخان روستای 

گرینه
وزارت جهاد کشاورزی680680حامد اعالمیصندوق کارآفرینی امید

588

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000حامد باقریصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی

589

تولید انواع 

قطعات و ادوات 

کشاورزی

8مشهدخراسان رضوی

بلوار میامی جاده کنه بیست 

 _شهرآباد -روستا مهدی آباد

 جنب 14(ع)امام رضا 

سایت مخابرات

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000حامد بزازیصندوق کارآفرینی امید

590
پرورش 

زنبورعسل
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان رشتخوار روستای 

حسین آباد
صندوق کارآفرینی امید

حامد حدادیان 

رشخوار
وزارت جهاد کشاورزی180180

591
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران23302330حامد حشمتیبانک کشاورزیعشایر مشهد2مشهدخراسان رضوی
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592

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای دوسنگ1تربت جامخراسان رضوی
حامد خسروی 

جهان اباد
وزارت جهاد کشاورزی150150

593
پرورش 

گوسفند داشتی
2زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه 

روستای علیک- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی900900حامد رنجبریبانک کشاورزی

594

مرکز جمع 

آوری شیر 

وصنایع تبدیلی 

وتکمیلی بسته 

بندی لبنیات

15تربت جامخراسان رضوی
 جاده 3تربت جام کیومتر 

باخرز باغسنگان سفلی
وزارت جهاد کشاورزی90009000حامد زیوری فربانک توسعه تعاون

595

تولید گیاهان 

دارویی کم آب 

در مناطق نیمه 

خشک 

باکشاورزی 

نیمه صنعتی و 

بسته بندی

1داورزنخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-روستای مزینان- داورزن

27شریعتی 

وزارت جهاد کشاورزی200200حامد مزینانیصندوق کارآفرینی امید

1درگزخراسان رضویکشت زعفران596

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای ارتیان

بانک کشاورزی
حامد نوری 

ارتیانی
وزارت جهاد کشاورزی560450

597
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای قلعه نو شاملو1باخرزخراسان رضوی

حبیب اله داروغه 

قلعه نو شاملویی
وزارت جهاد کشاورزی400400
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598
خریدوانت 

نیسان
1گنابادخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

روستای حاجی - گناباد 

منزل شخصی-آباد

320320حبیب اله عباسیبانک توسعه تعاون
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1خوافخراسان رضویپرورش شتر599

-بخش جلگه زوزن - خواف 

روستای -  دهستان کیبر 

قطارگز

صندوق کارآفرینی امید
حبیب اله عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی800800

600

گاوداری 

کوچک 

روستایی بر 

مبنای اصالح 

نژادی پرورش 

گاو شیری به 

 راس8ظرفیت 

1خوافخراسان رضوی

- خواف - خراسان رضوی 

روستای - بخش سالمی 

چهارده

پست بانک
حبیب اله 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی10001000

601

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
خراسان رضوی تربت جام 

روستای قلعه شیر
پست بانک

حبیب جوانشیر 

قلعه شیری
وزارت جهاد کشاورزی300300

602
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیروستای دیزادیز-قوچان1قوچانخراسان رضوی

حبیب زراعت 

پیشه
وزارت جهاد کشاورزی400400

603

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نزاد

وزارت جهاد کشاورزی600600حبیب زوریبانک کشاورزیروستای کمرچه.صالح اباد3تربت جامخراسان رضوی
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604

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150حبیب منصورپورصندوق کارآفرینی امیدروستای تغز علیا1تربت جامخراسان رضوی

2تربت حیدریهخراسان رضویفرت بافی605

تربت - خراسان رضوی 

- بخش رخ - حیدریه 

روستای سر باال

پست بانک
حبیبه قربانی 

سرباال
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

606
دامداری همراه 

با اصالح نژاد
3سبزوارخراسان رضوی

بخش - شهرستان سبزوار

روستای خدرشاه-سروالیت
بانک توسعه تعاون

حجت اله جنتی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

607
پرورش دام 

سبک و سنگین
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مرندیز- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی392392حجت اله زال پوربانک کشاورزی

608
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

روستای -رشتخوار

محمدآبادآستانه

وزارت جهاد کشاورزی450450حجت اله مرادیپست بانک

1تربت جامخراسان رضویآبنبات پزی609
روستای مومن - تربت جام 

اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500حجت پوریوسفیصندوق کارآفرینی امید

610
پرورش دام 

داشتی
پست بانکسیدآباد1چنارانخراسان رضوی

حجت حسینی 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

611
توسعه تولیدی 

مصنوعات چوبی
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- شهر یونسی - بجستان 

- خیابان شهید مرادی 

11شهید مرادی 

پست بانک
حجت حمیدیان 

یونسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

612

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

5تربت جامخراسان رضوی
اراضی روستای اسماعیل 

ابادگرجی
وزارت جهاد کشاورزی25002500حجت خدادادیبانک کشاورزی
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613
گوسفند مغانی 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدقلعه نو- باخرز1باخرزخراسان رضوی

حجت ساقی 

قلعه نویی
وزارت جهاد کشاورزی200200

سازمان امور عشایر ایران350350حجت شکفتهپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی614

615

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

(راس30)بومی

1خوافخراسان رضوی
خواف بخش سالمی 

روستای احمدآباد باالخواف
پست بانک

حجت صالح 

نیامنقابی
وزارت جهاد کشاورزی500500

616
پرورش گیاهان 

دارویی و زعفران
2سبزوارخراسان رضوی

سبزوار ششتمد روستای 

قلعه میدان
وزارت جهاد کشاورزی500500حجت عباسیپست بانک

1سرخسخراسان رضویبره پروار617
سرخس روستای قوش 

خزایی
بانک کشاورزی

حجت عرب 

همتی
وزارت جهاد کشاورزی194194

618
پرورش 

گوسفند پرواری
1چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای شیخ کانلو
وزارت جهاد کشاورزی500500حجت قربانیپست بانک

619
پروروش 

گوسفند داشتی
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی400400حجت مرندیزیبانک کشاورزی

620
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای سیرزار
وزارت جهاد کشاورزی600600حجت نجفیبانک کشاورزی

621

پرورش بره 

پرواری 

راسی100

2مشهدخراسان رضوی
جاده - ارامگاه فردوسی

روستای درمیان بام-درزاب
صندوق کارآفرینی امید

حجت نوروزی 

شتردار
سازمان امور عشایر ایران500500



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 

622
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر مشهد2مشهدخراسان رضوی

حجی اسماعیل 

نیکویی شفیع
سازمان امور عشایر ایران23302330

623
کارگاه خیاطی 

و نازک دوزی
1باخرزخراسان رضوی

شهرستان باخرز خیابان 

1 پالک6ولیعصر-ولیعصر 
پست بانک

حجی خانم 

دوست شهرنوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1قوچانخراسان رضویخیاطی624
قوچان روستای نسیم آباد 

10 پالک5نسیم 
صندوق کارآفرینی امید

حدیث جنتی 

سراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

625
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100حدیثه صابریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

626
بافتنی های 

سنتی
بانک توسعه تعاونتایباد روستای خیر آباد1تایبادخراسان رضوی

حدیثه قوی 

پنجه پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی627
حریف قاینی 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی300300

628

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای یکه پسته1تربت جامخراسان رضوی
حسام الدین 

علمی یکه پسته
وزارت جهاد کشاورزی150150

629

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150حسن ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی

630

پرورش دام 

گوسفند )سبک

(داشتی

صندوق کارآفرینی امیدبردسکن درونه1بردسکنخراسان رضوی
حسن احمدی 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران700700



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 

631

پرورش زنبور 

 100عسل 

کلنی

1داورزنخراسان رضوی
شهرستان داورزن روستای 

صدخرو
بانک کشاورزی

حسن احمدی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی250250

632
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

حسن احمدی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

633
پرورش گاو 

راس20شیری
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن اسدپورپست بانکچناران روستای سمندر1چنارانخراسان رضوی

634
توسعه 

زنبورداری
1بردسکنخراسان رضوی

خراسان رضوی بردسکن 

روستای سیر
وزارت جهاد کشاورزی450450حسن اسدیبانک کشاورزی

635

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

1تربت جامخراسان رضوی
روستای ابدال - تربت جام 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

حسن افضلی 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

636

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500حسن اکبریبانک کشاورزیبردسکن روستای دهن قلعه1بردسکنخراسان رضوی

637
خدمات مدرن 

سازی کشاورزی
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

یونسی- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن اکبریانبانک کشاورزی

638
اصالح نژاد دام 

سبک
پست بانکروستای دولتخانه2قوچانخراسان رضوی

حسن الهوردی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی10001000

بانک کشاورزیفیروزه جالل آباد1فیروزهخراسان رضویپرواربندی بره639
حسن امامیان 

توپکانلو
وزارت جهاد کشاورزی800800

وزارت جهاد کشاورزی12001200حسن آب ساالنبانک کشاورزیخیراباد1جوینخراسان رضویخرید تراکتور640

641
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن آقاییپست بانکروستای کرونگان3چنارانخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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642

احداث گلخانه 

پرورش برگ  )

آلویه ورا و 

 (پاجوش 

5بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

 )چاه نوین - بجستان 

(عابدیان 

وزارت جهاد کشاورزی40003000حسن برادران رادبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن بی غمپست بانکچناران روستای فریزی1چنارانخراسان رضویزنبورداری643

2رشتخوارخراسان رضویپوشاک644
 5رشتخوار خیابان مطهری 

4پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسن پر دلصندوق کارآفرینی امید

645
گوسفند داشتی 

 راسی50
وزارت جهاد کشاورزی400400حسن پریدختپست بانکروستای هفت سویی- باخرز1باخرزخراسان رضوی

646
پروش گاو 

شیری
2کاشمرخراسان رضوی

روستای کسرینه کوچه 

منبع آب هوایی
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن تقدیسیپست بانک

647
اصالح نژاد دام 

سبک
صندوق کارآفرینی امیدعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

حسن تقدیسی 

توبکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

سازمان امور عشایر ایران500500حسن توپکانلوپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی648

649
تولید نوشیدنی 

چیا
4کالتخراسان رضوی

- الین نو- شهرستان کالت

ابتدای جاده الین به احمد 

اباد

بانک کشاورزی
حسن جوادی 

چهارراه
وزارت جهاد کشاورزی50005000

650

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

بانک کشاورزیقوچان عشایر شفیع1قوچانخراسان رضوی
حسن جوادی 

ورانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

651

پرورش 

1گوسفندشیری

راس00

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن جیرانیپست بانکروستای شیخ کانلو1چنارانخراسان رضوی

2خلیل آبادخراسان رضوی(گلخانه)اشتغال 652
خراسان رضوی کندر 

مجتمع گلخانه ای
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن حاجتیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن حسن زادهپست بانکروستای حسن آباد2بردسکنخراسان رضویپرواربندی بره653

654
پرورش دام 

سبک و سنگین
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مرندیز- بجستان 
بانک کشاورزی

حسن حسن زاده 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی500500

655

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500حسن حسینیبانک کشاورزیروستای مهالر باال1بردسکنخراسان رضوی

656
پرورش گاو 

شیری
1گنابادخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای نوده - گناباد 

میرمحراب

پست بانک
حسن حکیمی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی700700

657

گوسفند داشتی 

با هدف افزایش 

وزن

پست بانکروستای مخالفتگاه باالجام1تربت جامخراسان رضوی
حسن حیدری 

قره چماق
وزارت جهاد کشاورزی150150

658
پرورش دام 

سبک
بانک توسعه تعاونقوچان روستای ناوخ2قوچانخراسان رضوی

حسن حیدری 

یان
وزارت جهاد کشاورزی500500

1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی659
شهرستان تایبادروستای 

رهنه
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن خدادادیپست بانک

2خوافخراسان رضویگوسفند داشتی660
خراسان رضوی شهرستان 

خواف روستای زوزن
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن خزاییپست بانک

661
پرورش دام 

زوزن
5خوافخراسان رضوی

بخجلگه زوزن روستای 

6زوزن خ امام رضا 
پست بانک

حسن خزائی 

زوزنی
وزارت جهاد کشاورزی250250

662

دامداری 

گوسفند 

باالگوی /داشتی

اصالح نژاد

20خوافخراسان رضوی
شهرستان -خراسان رضوی 

مناطق عشایری-خواف 
سازمان امور عشایر ایران2000020000حسن دامن باغبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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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 

663

پرورش زنبور 

عسل تولید 

عسل

1خلیل آبادخراسان رضوی
شهرستان خلیل آباد 

روستای دهنو
وزارت جهاد کشاورزی450450حسن دولتشاهیبانک کشاورزی

664
پرورش بره 

پرواری
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

رشتخوار،روستای سنگان
وزارت جهاد کشاورزی400400حسن رجب زادهپست بانک

665

پرورش 

گاوشیری 

واصالح نژاددام 

سنگین

پست بانکروستای فخرآباد-قوچان1قوچانخراسان رضوی
حسن 

رضافخرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

666
پرورش گاو 

راس10شیری 
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن رضاییپست بانکچناران روستای حسین اباد1چنارانخراسان رضوی

667
پرورش دام 

سبک
1نیشابورخراسان رضوی

- سروالیت - نیشابور 

روستای قزل آغول
وزارت جهاد کشاورزی438438حسن رضاییانبانک کشاورزی

668
پرواربندی دام 

سبک
1خوافخراسان رضوی

شهرستان خواف بخش 

سنگان روستای بهدادین
پست بانک

حسن رمضانی 

بهدادین
وزارت جهاد کشاورزی700700

2قوچانخراسان رضویکاشت زعفران669
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان اراضی دولو
بانک کشاورزی

حسن روح پرور 

دولو
وزارت جهاد کشاورزی11001100

670
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی12601260حسن زمانیبانک کشاورزیبیدخت جاده شوراب3گنابادخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی200200حسن زمندیپست بانکجغتای روستای رضوان1جغتایخراسان رضویداربست انگور671

672
پرورش بره 

پرواری
3کاشمرخراسان رضوی

روستای زنده جان خیابان 

5ثامن االیمه 
وزارت جهاد کشاورزی600600حسن سابقیصندوق کارآفرینی امید

673

تولید و ساخت 

ادوات و ماشین 

االت کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای هی هی5قوچانخراسان رضوی
حسن ساجدی 

قوچانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت17001700



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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674

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای جلیل اباد1تربت جامخراسان رضوی
حسن سارایی 

محمود ابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

675
پرواربندی 

گوساله
1خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد روستای سرمزده 

کوچه شهید سبحانی
بانک کشاورزی

حسن ساعی 

سرمزده
وزارت جهاد کشاورزی10401040

676

واحد تولید 

،شوریجات و 

ترشیجات

6تربت جامخراسان رضوی
روستای کاریزنو -تربت جام 

باال جام
صندوق کارآفرینی امید

حسن سربیشه 

گی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

677

پرورش 

گوسفند داشتی 

با برنامه ریزی 

در شرایط 

.خشکسالی

3خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش سنگان- خواف

روستای نهور

وزارت جهاد کشاورزی12001200حسن سفیدروپست بانک

678

پرورش 

گاوشیری واحد 

صنعتی 

راسی 41

(راس مولد20)

4مه والتخراسان رضوی
مه والت بخش شادمهر 

روستای شادمهر
وزارت جهاد کشاورزی12501250حسن سلیمانیبانک کشاورزی

679

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای - دهستان کیبر

مهاباد

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن سنجریپست بانک

5سبزوارخراسان رضویشتر شیری680
روستای رباط - سبزوار 

سرپوش
بانک کشاورزی

حسن سنگ 

سفیدی
وزارت جهاد کشاورزی25001690



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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681
پرورش دام 

سبک و سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی630630حسن شریعتیبانک کشاورزی

682
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

حسن شفیعی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

683

تولید کننده 

محصوالت 

گلخانه ای 

وگیاهان زینتی 

در گلخانه های 

کوچک خانگی

1مه والتخراسان رضوی
- شهرستان مه والت 

18کشاورز - روستای مهنه 
بانک توسعه تعاون

حسن شیدایی 

مهنه
وزارت جهاد کشاورزی100100

684
مجتمع خدمات 

رفاهی
21تربت جامخراسان رضوی

 محور تربت 49کیلومتر 

فریمان- جام 
2493024930حسن شیروانیبانک توسعه تعاون

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

685

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
حسن صالحی 

رحمن
وزارت جهاد کشاورزی150150

686
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فتح آباد-رشتخوار
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن صباغ زادهبانک کشاورزی

687
پرورش گاو 

شیری
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

رشتخوار،روستای فتح آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن صباغ زادهصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدکالت روستای باغکند1کالتخراسان رضویپرورش ماهی688
حسن صالحی 

قلعه نو
وزارت جهاد کشاورزی700700



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 

689
پرورش دام 

سبک و سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مزار- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی900900حسن ضیائیبانک کشاورزی

690
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد2مشهدخراسان رضوی

حسن عباسی 

درمیان بام
سازمان امور عشایر ایران500500

691

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

پست بانکروستای جعفرآباد1تربت جامخراسان رضوی
حسن عبداللهی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی150150

692

پرورش 

گوسفند داشتی 

 60به ظرفیت 

بر مبنای )راس

(اصالح نژاد

2خوافخراسان رضوی
خواف بخش سالمی 

روستای احمدآباد باالخواف
بانک توسعه تعاون

حسن عبدلی 

منقابی
وزارت جهاد کشاورزی600600

693

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی بر 55

مبنای اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی

 –خواف  –خراسان رضوی 

روستای  –بخش سنگان 

نیازآباد

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن عربپست بانک

2سرخسخراسان رضویشتر مرغ پرواری694
سرخس روستای تپه 

میراحمد
بانک کشاورزی

حسن عرب 

خزاعی
وزارت جهاد کشاورزی600600

695
پرورش 

گوسفند پرواری
1خوافخراسان رضوی

- کیبر - بخش جلگه زوزن 

روستای چاه خشت
بانک کشاورزی

حسن عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی500500



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 

696
طرح پرورش 

گوسفند داشتی
1مشهدخراسان رضوی

دوراهی - جاده کالت-مشهد

محله عشایری - قره تیکان

زیالوه

سازمان امور عشایر ایران500500حسن عرفانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی300300حسن علمیرزاییبانک توسعه تعاونروستای اهلل نظر1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی697

2خلیل آبادخراسان رضویگوسفندپرواری698
شهرستان - خراسان رضوی

روستای جابوز-خلیل اباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن عمرانیپست بانک

699
پرورش گاو 

گوشتی
بانک کشاورزی4خیابان ولیعصر - بایگ 2تربت حیدریهخراسان رضوی

حسن عیدی 

بایگی
وزارت جهاد کشاورزی10401040

10بجستانخراسان رضویپرورش دام700
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای سردق- بجستان 
بانک کشاورزی

حسن غفوری 

مقدم بجستانی
وزارت جهاد کشاورزی700700

701

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای - تربت جام 

شهرک - خیرآباد باال جام 

رجایی آخر شهرک سمت 

راست آخرین حیاط

پست بانک
حسن غالمی 

جامی خیرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

702

پرواربندی بره 

با هف افزایش 

وزن

1تربت جامخراسان رضوی
-تربت جام -خراسان رضوی

روستای خیرآبادباالجام
صندوق کارآفرینی امید

حسن غالمی 

موخر قلعه شیری
وزارت جهاد کشاورزی150150

703

پرورش 

گوسفند داشتی 

باه هدف 

امیخته گری

صندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار1تربت جامخراسان رضوی
حسن غالمیان 

ریوف
وزارت جهاد کشاورزی150150



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 

704
پرورش 

زنبورعسل
2مه والتخراسان رضوی

- بخش شادمهر - مه والت 

روستای -دهستان ازغند 

ازغند

پست بانک
حسن فرهادی 

راد
وزارت جهاد کشاورزی400400

1رشتخوارخراسان رضویزنبور داری705

شهرستان رشخوار بخش 

مرکزی دهستان استانه 

روستای عمیدی

وزارت جهاد کشاورزی200200حسن قادریصندوق کارآفرینی امید

706

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی400400حسن قیامتیپست بانکروستای محمود اباد سفلی1تربت جامخراسان رضوی

707

کشت و کار گل 

محمدی در 

هکتار3سطح 

2کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای کوشه چاه موتور 

علی پور

وزارت جهاد کشاورزی600600حسن کاظمی فربانک کشاورزی

708
بره پرواری 

اصالح نژاد
وزارت جهاد کشاورزی550550حسن کامیاب پوربانک توسعه تعاونروستای برزو3سبزوارخراسان رضوی

3بجستانخراسان رضویپرورش گوسفند709
روستای مرندیز منزل 

شخصی
وزارت جهاد کشاورزی364364حسن کریمیبانک کشاورزی

710
پرورش دام 

سبک و سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مرندیز- بجستان 
بانک کشاورزی

حسن گنج 

بخش مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی12001200

وزارت جهاد کشاورزی20002000حسن محمدزادهپست بانکتربت حیدریه روستای اومی4تربت حیدریهخراسان رضویگلخانه711

712
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای سراب
بانک توسعه تعاون

حسن محمدزاده 

سراب
وزارت جهاد کشاورزی400400



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 

713

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
شهرستان تربت جام بخش 

نصرآباد روستای حسنک
وزارت جهاد کشاورزی300300حسن محمدیبانک توسعه تعاون

714
احداث کارگاه 

تولیدی پوشاک
2بردسکنخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای کوشه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حسن مستوفیپست بانک

715
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیکروژده2جوینخراسان رضوی

حسن معراجی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی432432

716
پرورش دام 

سبک
2بردسکنخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی

- شهرستان بردسکن

-روستای شریف آباد

پست بانک
حسن معصومی 

درونه
وزارت جهاد کشاورزی500500

717
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

رشتخوار روستای کریم آباد
بانک کشاورزی

حسن منصوری 

قادر آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

2رشتخوارخراسان رضویبوم گردی718
شهرستان رشتخوار روستای 

حسین آباد
صندوق کارآفرینی امید

حسن 

میرسعیدی 

حسین آباد

300300
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

719
شیالت 

(پرورش ماهی )
پست بانکروستای قله نو- سرخس 3سرخسخراسان رضوی

حسن میش 

مست
وزارت جهاد کشاورزی12001200

720

احداث باغ 

انگور با سیستم 

داربستی

1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای ارتیان

وزارت جهاد کشاورزی500400حسن نوریبانک کشاورزی

721
پپرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی800800حسن هدایتیبانک کشاورزیبردسکن3بردسکنخراسان رضوی



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 

722
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای آبقه
صندوق کارآفرینی امید

حسنی محمودی 

آبقه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

723
- تایپیست 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

کوچه - روستای چهلسر 

روبروی حمام

صندوق کارآفرینی امید
حسنیه حاجی 

ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

724
پروار بندی 

گوساله
1فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه روستای بزقوچان
وزارت جهاد کشاورزی300300حسین بازوبندیبانک کشاورزی

725
تولید الکترو 

پمپ
2سبزوارخراسان رضوی

ابتدایی روستایی -سبزوار 

ابارش
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500حسین ابارشیصندوق کارآفرینی امید

726

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی
حسین ابراهیمی 

سمنگانی
وزارت جهاد کشاورزی150150

727

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای قلعه شیر1تربت جامخراسان رضوی
حسین ابراهیمی 

قلعه شیری
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک کشاورزیروستای صالح اباد2تربت جامخراسان رضویپرورش دام728
حسین ادهمی 

قلعه حمام
وزارت جهاد کشاورزی600600

729
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

حسین اردشیری 

چادرنشین ورانلو
سازمان امور عشایر ایران500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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730

گوسفند مغانی 

 50داشتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین ارژنگبانک توسعه تعاونروستای چهارطاق- باخرز1باخرزخراسان رضوی

731

آبزی پروری 

پرورش ماهیان 

گرمابی

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن بخش انابد بند 

سمندر چاه اسدی
پست بانک

حسین اسدی 

خوری
وزارت جهاد کشاورزی400400

732
پرورش 

گوسفند داشتی
1سرخسخراسان رضوی

روستای حسن - سرخس 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی270270حسین اسکندریبانک کشاورزی

733

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین اسالمیبانک کشاورزیروستای صادقیه2بردسکنخراسان رضوی

734
پروروش 

گوسفند داشتی
2بجستانخراسان رضوی

روستای مرندیز ابتدای 

ورودی مرندیز
بانک کشاورزی

حسین اسماعیل 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی590590

735
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

حسین 

اسماعیلی هاشم 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

736

پرورش گیاهان 

گل - دارویی

محمدی وانجام 

عملیات آبیاری 

تکمیلی

صندوق کارآفرینی امیدکالت روستای سررود1کالتخراسان رضوی
حسین اسمعیلی 

برده
وزارت جهاد کشاورزی200200

737
تولید و کاشت 

گل محمدی
3فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی فیروزه 

روستای بتو
بانک کشاورزی

حسین اصغر 

بتویی
وزارت جهاد کشاورزی300300

738
دستگاه سبزی 

خرد کنی
صندوق کارآفرینی امیدروستای امیرآباد3فیروزهخراسان رضوی

حسین اصغر 

توزندجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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3گنابادخراسان رضویتولیدی مبلمان739

خراسان رضوی شهر گناباد 

شهرک بیلند حاشیه جاده 

روستای قوژد

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حسین اصالنیانبانک توسعه تعاون

740

پرورش 

 90شترمرغ 

راسی

2کاشمرخراسان رضوی

-کاشمر- خراسان رضوی

-(فرح آباد)روستای قلعه باال

-ابتدای جاده جردوی

روبروی دبیرستان

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین اطهریصندوق کارآفرینی امید

741
تولید صنایع 

دستی سفالگری
20گنابادخراسان رضوی

- روستای مند - گناباد 

- 13خیابان امام حسین 

کارگاه سفال آوای خاک

800800حسین امیریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

742

پرورش گاو 

تولید )شیری 

(شیر

1خلیل آبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خلیل آباد روستای حسین 

آباد خیابان شهدا کوچه 

شهید امینی

وزارت جهاد کشاورزی550550حسین امینیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای سرکاریز1تربت حیدریهخراسان رضویگاو شیری743
حسین انتظاری 

سرکاریزی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

744
پرواربندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

63سیداباد خیابان امام رضا 
پست بانک

حسین ایران 

دوست شیرین 

سو

وزارت جهاد کشاورزی400400

745
پروار بندی 

گوساله
2تربت حیدریهخراسان رضوی

بخش -تربت حیدریه 

مرکزی روستای دوغشک
بانک کشاورزی

حسین ایمان 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی840840

746
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

حسین آخرتی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

747
طرح گلخانه ای 

کاشت آلویه ورا
6کاشمرخراسان رضوی

صحرای حاجی آباد روستای 

هندآباد بعد از چاه موتور 

غفاری

وزارت جهاد کشاورزی30001800حسین آدینهبانک کشاورزی
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748
گوسفند پروار 

راس50
وزارت جهاد کشاورزی500500حسین باروییپست بانکروستای بهمن جان علیا1چنارانخراسان رضوی

749

پرورش دام 

سبک به 

 50ظرفیت 

راس

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای عباس آباد
پست بانک

حسین براتی 

عباس آبادی
وزارت جهاد کشاورزی360360

750

سفالگری 

کاربردی و 

تزیینی

10سبزوارخراسان رضوی
روستای برآبادی - سبزوار 

بخش روداب
400400حسین برآبادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

751

دفتر پیشخوان 

خدمات دولت و 

بخش خصوصی

200200حسین برغمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای برغمد خیابان اصلی1جوینخراسان رضوی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

752

طرح توسعه ای 

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند کردی

2سرخسخراسان رضوی
دهستان - بخش مرزداران

روستای کاریزک- گل بی بی
وزارت جهاد کشاورزی900900حسین بزنگانیبانک کشاورزی

753

خدمات 

-کامپیوتر

اینترنت و 

مشاوره

1جغتایخراسان رضوی
خیابان - روستای زرقان

شهدا
100100حسین بهشتی فرصندوق کارآفرینی امید

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1درگزخراسان رضویکشت زعفران754
خراسان رضوی شهرستان 

درگزروستای خوانچه
پست بانک

حسین بیگی 

برج قلعه
وزارت جهاد کشاورزی440440

755

طرح پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

3مشهدخراسان رضوی

-جاده گوارشک - مشهد 

فردوسی - روستای ولی آباد 

7پالک  - 5

سازمان امور عشایر ایران13601360حسین پروانهبانک کشاورزی
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وزارت جهاد کشاورزی300300حسین پریوشبانک کشاورزیروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی756

وزارت جهاد کشاورزی288288حسین پژمانبانک کشاورزیروستای بزقوچان1فیروزهخراسان رضویبره پروار757

758

بسته بندی 

پسته فرآوری 

شده ،بسته 

بندی حبوبات 

،غالت 

،خشکبار،برنج 

ومیوه آجیلی 

فرآوری شده 

ویا نشده

6مه والتخراسان رضوی
مه والت جنت آباد کیلومتر 

جاده فیض آباد5
وزارت جهاد کشاورزی20002000حسین پژوهشبانک کشاورزی

759
بسته بندی 

ادویجات
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین پورزارعصندوق کارآفرینی امیدروستای قوژد5کاشمرخراسان رضوی

760
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای سردق2بجستانخراسان رضوی

حسین 

پورعبدالهی
وزارت جهاد کشاورزی720720

761
پرورش 

گوسفندداشتی
1بردسکنخراسان رضوی

 پایین تر از 300باب الحکم 

سه راه حطیطه سمت راست
وزارت جهاد کشاورزی600600حسین تمیزیبانک کشاورزی

762
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی21362136حسین جبلهبانک کشاورزیروستای جبله4جغتایخراسان رضوی

763
تولید صنایع 

دستی سفالگری
2گنابادخراسان رضوی

- روستای مند - گناباد 

خیابان اما م حسین جنب 

گاوداری نصیری

400400حسین جعفریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

764
پرورش 

گوسفندداشتی
پست بانکروستای سیدآباد1چنارانخراسان رضوی

حسین چوپانی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران200200
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765
پروار بندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

- سیداباد خیابان دانش 

 منزل هادی 8دانش 

09153045534حاجعلی 

پست بانک
حسین حاجی 

علی
وزارت جهاد کشاورزی400400

766
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

حسین حسن 

زاده
سازمان امور عشایر ایران500500

767

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150حسین حسینیصندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی225225حسین حقگوبانک کشاورزیدرگز روستای ارتیان3درگزخراسان رضویکشت زعفران768

769

سنگ های 

قیمتی و نیم 

قیمتی فیروزه 

تراشی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

معدن
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400حسین حمیدیپست بانک

770
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای کچالنلو
پست بانک

حسین خان 

وفائی
وزارت جهاد کشاورزی500500

771

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400حسین خوشدلپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

772

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدتقی آباد1تربت جامخراسان رضوی
حسین دارای 

تقی آباد
وزارت جهاد کشاورزی150150
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773
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500حسین داغستانیبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

774
مصنوعات 

mdfچوبی و 
2کاشمرخراسان رضوی

ابتدای روستای - کاشمر 

زنده جان روبروی کارخانه 

خوراک دام

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حسین داودیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین دربایاربانک توسعه تعاونروستای خیابان-تایباد1تایبادخراسان رضویگاو شیری775

776

پرورش 

شترمرغ 

 200گوشتی 

قطعه

5جوینخراسان رضوی
شهرستان جوین روستای 

عباس آبادملک
وزارت جهاد کشاورزی25752000حسین دلیریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی280280حسین دمابانک کشاورزیروستای اله نظر- سرخس 1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی777

778

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

( راس70)بومی 

1خوافخراسان رضوی
روستای چهارده خواف 

بخش سالمی
پست بانک

حسین دوربین 

رودی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

779

اصالح نژاد 

پرورش 

گوسفندشیری

بانک توسعه تعاونروستای حکیم اباد1چنارانخراسان رضوی
حسین دوست 

محمدی
سازمان امور عشایر ایران500500

780
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی400400حسین دولتشاهیبانک کشاورزیدهنو- خلیل آباد 1خلیل آبادخراسان رضوی

781
دامداری 

گوسفند داشتی
1سرخسخراسان رضوی

شهرستان سرخس روستای 

.سنگر
وزارت جهاد کشاورزی290290حسین راهی زادهبانک کشاورزی
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782
بره پرواری 

 رأسی100
2کاشمرخراسان رضوی

کوهسرخ، روستای 

قراچه،خیابان خلیج فارس، 

55پالک 

وزارت جهاد کشاورزی400400حسین ربانیبانک کشاورزی

1بردسکنخراسان رضویدامپروری783

خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای علی آباد 

کشمر خیابان امام رضا امام 

5رضا 

وزارت جهاد کشاورزی200200حسین رجائیصندوق کارآفرینی امید

784
پرورش زنبور 

عسل
2چنارانخراسان رضوی

روستای - شهرستان چناران

فریزی
پست بانک

حسین رحمانی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی450450

785
پرورش 

گوسفند داشتی
2باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

پل بند

صندوق کارآفرینی امید
حسین رزم 

آرامحمد آبادی
وزارت جهاد کشاورزی900900

4داورزنخراسان رضویپرورش ماهی786

روستای -شهرستان داورزن 

چاه عمیق حاج - صدخرو 

محمد رسولیان

وزارت جهاد کشاورزی20002000حسین رسولیانبانک کشاورزی

787

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای خیر اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
حسین رضایی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی150150

788

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400حسین رضوانیبانک کشاورزیدرونه1بردسکنخراسان رضوی

789

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500حسین رضوانیبانک کشاورزیدرونه1بردسکنخراسان رضوی
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790
پرورش دام 

سبک
2نیشابورخراسان رضوی

- نیشابور - خراسان رضوی 

روستای - سروالیت 

ساقیبیک

وزارت جهاد کشاورزی831831حسین ساقیبانک کشاورزی

791

دامداری 

پرورش )

گوسفند داشتی 

)

بانک کشاورزیروستای خانگیران- سرخس 2سرخسخراسان رضوی
حسین شادمان 

خرم
وزارت جهاد کشاورزی720720

792
پرورش بره 

پرواری
2کاشمرخراسان رضوی

کاشمر روستای محمدیه 

مجتمع دامداری ها
پست بانک

حسین شبان 

محمدیه
وزارت جهاد کشاورزی500500

793
پروار بندی 

گوسفند
بانک کشاورزیروستای ممرآباد-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

حسین شبانی 

هاشم ابادی
وزارت جهاد کشاورزی650650

794

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150حسین شمسیصندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی560560حسین شیبانیبانک کشاورزیروستای نوغاب2تربت حیدریهخراسان رضویدامپروری795

796
پرورش 

گوسفندداشتی
1بردسکنخراسان رضوی

ابراهیم آباد چاه -بردسکن 

محمدخان5شماره
وزارت جهاد کشاورزی600600حسین صادقیبانک کشاورزی

797
پرورش گاو 

 راسی50شیری 
5کاشمرخراسان رضوی

کاشمر جاده خلیل اباد 

مقابل پمپ بنزین
وزارت جهاد کشاورزی15001500حسین صالحیبانک کشاورزی

798
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فتح آباد-رشتخوار
وزارت جهاد کشاورزی500500حسین صباغ زادهبانک کشاورزی

799

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

پست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی
حسین طاهریان 

ثانی
سازمان امور عشایر ایران400400
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800

پرورش 

گوسفند نژاد 

افشاری اصالح 

نژاد

3داورزنخراسان رضوی
شهرستان داورزن روستای 

طزر
وزارت جهاد کشاورزی600600حسین طزریصندوق کارآفرینی امید

801

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی123

1مشهدخراسان رضوی
شهرستان مشهد،دهستان 

سرجام روستای امان آباد
وزارت جهاد کشاورزی900900حسین عباسیبانک کشاورزی

802
پرورش گاو 

شیری
1سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای قلعه میدان
وزارت جهاد کشاورزی950950حسین عباسیبانک کشاورزی

803
پرورش زنبور 

عسل
2کاشمرخراسان رضوی

روستای -کوهسرخ-کاشمر

نامق
بانک کشاورزی

حسین عباسی 

نامقی
وزارت جهاد کشاورزی300300

پست بانکتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویپرواربندی بره804

حسین 

عبدالقادری 

جوزقانی

وزارت جهاد کشاورزی485485

805

پرورش زنبور 

عسل خرید 

( کلنی100)

1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش مرکزی 

دهستان بینالود روستای 

بقیع

وزارت جهاد کشاورزی680680حسین عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

806
بهسازی اماکن 

دامی روستایی
2خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خواف بخش جلگه زوزن 

روستای چاه کنده

بانک کشاورزی
حسین عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی400400

807
پرورش 

گوسفند داشتی
2مشهدخراسان رضوی

-دهستان کارده-مشهد

روستای درمیان بام
سازمان امور عشایر ایران500500حسین عرفانیصندوق کارآفرینی امید

808
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

سلطان - شهرستان خوشاب

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200حسین عروجیصندوق کارآفرینی امید
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809

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین علمیرزاییبانک کشاورزیروستای اله نظر- سرخس 1سرخسخراسان رضوی

810

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی300

پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضوی
حسین علی 

دلبری
سازمان امور عشایر ایران500500

811

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400حسین علی نژادپست بانکبردسکن درونه1بردسکنخراسان رضوی

1کاشمرخراسان رضوی(MDF)نجاری812

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش کوهسرخ- کاشمر

امام علی - روستای ریوش

صنایع چوب توس - 23 (ع)

کا

صندوق کارآفرینی امید
حسین غریب 

پرست توالیی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند813

شهرستان - خراسان رضوی

روستای محمد -خلیل اباد

اباد

بانک کشاورزی
حسین فرح پور 

طاهری
وزارت جهاد کشاورزی500500

814

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400حسین فریدونیپست بانکبردسکن درونه1بردسکنخراسان رضوی

815
گوسفند داشتی 

 راس40
پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضوی

حسین قاین نژاد 

جفکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500
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816

توسعه گلخانه 

توسعه  –

پرورش گیاهان 

گلخانه ای به 

میزان 

مترمربع1500

صندوق کارآفرینی امیدزرمهر5مه والتخراسان رضوی
حسین قربانی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی20002000

817

پروش گاو 

-شیری 

-راسی مولد20

صنعتی

2گنابادخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

بخش مرکزی - گناباد 

دهستان حومه جاده 

بجستان مجتمع گاو شیر ی 

دامشهر

وزارت جهاد کشاورزی12001200حسین قلی نژادبانک کشاورزی

818
پرورش زنبور 

عسل
2باخرزخراسان رضوی

روستای  _شهرستان باخرز

ارخود
وزارت جهاد کشاورزی800800حسین قوی پنجهبانک کشاورزی

819
پرورش زنبور 

عسل
2تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای 

خورشبر
وزارت جهاد کشاورزی803803حسین کامیابپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی400400حسین کراتیبانک توسعه تعاونسرخس روستای شیرتپه1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی820

821
پرورش زنبور 

عسل
1مشهدخراسان رضوی

شهرستان مشهد ، خین 

عرب روستای بهار
وزارت جهاد کشاورزی500500حسین کرامتیبانک کشاورزی

822
پرواربندی 

گوساله
1فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهر فیروزه 

روستای گلشن
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین کرمانیبانک کشاورزی

823
پرورش گاو 

 راسی12شیری 
وزارت جهاد کشاورزی960960حسین کروژدهیبانک کشاورزیعباس اباد ملک-جوین 2جوینخراسان رضوی

824

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

صندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی
حسین کریمی 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150
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825
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونروستای کهنه فرود. قوچان1قوچانخراسان رضوی

حسین کریمی 

کهنه فرود
وزارت جهاد کشاورزی300300

826

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400حسین کالوشیپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

827

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150حسین گراییصندوق کارآفرینی امیدروستای خرم اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

828
پرورش 

گوسفند داشتی
1جغتایخراسان رضوی

شهرستان جغتای روستای 

محمدابادگفت
وزارت جهاد کشاورزی550550حسین گفتیصندوق کارآفرینی امید

829
تولید مبل 

وصنایع چوبی
6فیروزهخراسان رضوی

شهرستان فیروزه روستای 

گلستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400حسین گلستانیصندوق کارآفرینی امید

830

پرورش 

گوسفند داشتی 

باهدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین لطفیپست بانکروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی

831
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

حسین محمدنیا 

جعفرآبادسفال
سازمان امور عشایر ایران500500

832
کشت گیاهان 

دارویی
1رشتخوارخراسان رضوی

اراضی عبس آباد - رشتخوار 

روبروی باغ حیدری-
وزارت جهاد کشاورزی290290حسین محیطیصندوق کارآفرینی امید

833
پرورش دام 

سبک و سنگین
1بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

یونسی- بجستان 
بانک کشاورزی

حسین مختاری 

یونسی
وزارت جهاد کشاورزی600600

سازمان امور عشایر ایران500500حسین مدیرپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی834
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835
پرورش ماهیان 

گرمابی
وزارت جهاد کشاورزی300300حسین مرادیانپست بانکشفیع اباد1بردسکنخراسان رضوی

بانک کشاورزیبجستان روستای خارفیروزی5بجستانخراسان رضویپرورش بز سانن836
حسین مرتضوی 

خارفیروزی
وزارت جهاد کشاورزی450450

1فیروزهخراسان رضویپرواربندی بره837
خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه روستای گلشن آباد
وزارت جهاد کشاورزی377377حسین معصومیبانک کشاورزی

838
تولید ابریشم 

خام
2تربت حیدریهخراسان رضوی

خیابان امام خمینی - بایگ 

6
پست بانک

حسین معصومی 

مقدم بایگی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

839
پرورش بره 

پرواری
1تربت حیدریهخراسان رضوی

خراسان رضوی تربت 

حیدریه جلگه رخ روسنای 

احمدآباد خزاعی

بانک کشاورزی
حسین مومن 

فهندری
وزارت جهاد کشاورزی280280

840

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

بز و - سبک

میش

5گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

گناباد، روستای بهاباد، 

4خیابان امام خمینی 

بانک کشاورزی
حسین میرانی 

مقدم بهابادی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

841
گردشگری و 

بوم گردی
5کاشمرخراسان رضوی

- روستای قوژد- کاشمر 

- بلوار امام خمینی ره

منزل قدیمی -خیابان بهشت

37پالک- نخعی

10001000حسین نخعیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

842

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای دهنه شور
وزارت جهاد کشاورزی430430حسین نوروزیبانک کشاورزی

2تربت جامخراسان رضویگاوداری صنعتی843
تربت جام روستای کالته 

بزرگ
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین هنروربانک کشاورزی
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844
کارگاه تولید 

مصنوعات طال
4خلیل آبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خلیل آباد،روستای ابراهیم 

آباد

صندوق کارآفرینی امید
حسین هنرور 

خلیل آباد
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای هالل مزنگ1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی845
حسین وجی 

قاچکانلو
وزارت جهاد کشاورزی200200

846

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150حسین یادگاریپست بانکروستای خیرآباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

847

خدمات مدرن 

سازی 

مکانیز)کشاورزی

(اسیون

1جغتایخراسان رضوی
شهرستان جغتای روستای 

حجت اباد
بانک کشاورزی

حسین یوسف 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی509509

1درگزخراسان رضویکشت زعفران848

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای گلریز

وزارت جهاد کشاورزی270270حسین یونسیبانک کشاورزی

849

پروار بندی بره 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی500500حسینعلی اعظمیبانک توسعه تعاونروستای شیخلو2تربت جامخراسان رضوی

بانک کشاورزیروستای رهنه1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند850
حسینعلی 

خدادادی
وزارت جهاد کشاورزی400400

851
پرورش 

گوسفند پرواری
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز منزل شخصی
وزارت جهاد کشاورزی1000460حسینعلی زیرکبانک کشاورزی

852

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای علی اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
حسینعلی 

شیرنژاد
وزارت جهاد کشاورزی150150
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853
پرورش زنبور 

عسل
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای درگاه آباد
بانک کشاورزی

حسینعلی 

صادقی نیک
وزارت جهاد کشاورزی120120

854
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500حسینقلی رستگاربانک کشاورزی

100100حسینیه نبویبانک توسعه تعاونروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی855
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

856
اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران12001200حشمت اله جنتیبانک کشاورزیعشایری1نیشابورخراسان رضوی

857
واک)دامپزشکی

(سیناسیون
1تایبادخراسان رضوی

مرکز خانم دکتر - تایباد 

امتحانی
پست بانک

حفیظ اله چیز 

فهم استادی
وزارت جهاد کشاورزی350350

1تایبادخراسان رضویگلیم بافی858
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

حلیمه برابادی 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویحوله بافی859
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

حلیمه برآبادی 

کراتی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

860

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

2خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای دیوانگاه
وزارت جهاد کشاورزی19421942حلیمه مرادیپست بانک

861
دوخت انواع 

کیف چرمی
1باخرزخراسان رضوی

شهرستان باخرز روستای 

قلعه نو شاملو
100100حلیمه مظلومصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

862
پرورش ماهی 

قزل اال سرد آبی
1تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه بخش بایگ 

روستای حصار
بانک کشاورزی

حمزه اسماعیل 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی12201161
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863

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای کوشکک1تربت جامخراسان رضوی
حمزه اشتردار 

چنگ آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

864

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150حمزه دالوریپست بانکروستای خیر اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

865
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

روستای فاردق-رشتخوار
وزارت جهاد کشاورزی500500حمزه سهیلیبانک کشاورزی

866
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک توسعه تعاون

حمزه علی 

جاویدی
سازمان امور عشایر ایران600600

867
پرورش 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

شهر –شهرستان بردسکن 

انابد خیابان امام خمینی 

9امام خمینی 

وزارت جهاد کشاورزی200200حمزه مسافریبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای سوران- تایباد1تایبادخراسان رضویگاو شیری868
حمزه مقطه باز 

گشنی
وزارت جهاد کشاورزی800800

869
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

سلطان - شهرستان خوشاب

اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200حمزه ملکیصندوق کارآفرینی امید

870
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای کالته 

مالمحمد

وزارت جهاد کشاورزی500500حمید احمدزادهبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای چرم نو-کالت 1کالتخراسان رضویگوسفند داشتی871
حمید ارجمند 

چرمی
وزارت جهاد کشاورزی300300

872

پرورش 

گوسفند داشتی 

چندقلوزا

بانک کشاورزیکالت روستای سررود1کالتخراسان رضوی
حمید اسالمیان 

برده
وزارت جهاد کشاورزی500500
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1خلیل آبادخراسان رضویزنبور عسل873

خراسان رضوی شهرستان 

خلیل آباد صحرای محمد 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی200200حمید امیریصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای اسدآباد دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی874
حمید توحیدی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی350350

875
پروار بندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

 29سیداباد خیابان امام رضا 

9پالک 

پست بانک
حمید جعفری 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

876

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن روستای حسین 

اباد مهالر پایین
سازمان امور عشایر ایران500500حمید حسن زادهبانک کشاورزی

877
بهسازی اماکن 

دامی روستایی
1خوافخراسان رضوی

خواف بخش سنگان 

روستای دره
وزارت جهاد کشاورزی700700حمید حسینیپست بانک

878
پرورش دام 

سبک داشتی
2خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی خواف بخش 

جلگه زوزن روستای بنیاباد
پست بانک

حمید حسینی 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی500500

879
تولید قارچ و 

کمپوست
وزارت جهاد کشاورزی500500حمید حصاریصندوق کارآفرینی امیدروستای ابارش5سبزوارخراسان رضوی

880

خریدتجهیزات 

جهت باجه 

خدمات بانکی 

(پست بانک)

2باخرزخراسان رضوی

باخرز بخش باالوالیت 

روستای شهرک شهید دکتر 

بهشتی

200200حمید حمیدیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

881
توسعه گاوداری 

شیری
5جوینخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

جوین اراضی درویش آباد
وزارت جهاد کشاورزی38003800حمید خانی زادهبانک کشاورزی

882
احداث باغ 

انگور داربستی
وزارت جهاد کشاورزی200100حمید دستورانیبانک کشاورزیروستای دستوران-جغتای1جغتایخراسان رضوی
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883

پرورش بره 

 65پروار بندی 

راس

1کاشمرخراسان رضوی
شهرستان کاشمر دهستان 

برکوه روستای کوشه نما
وزارت جهاد کشاورزی300300حمید دشتبانبانک کشاورزی

884
فرآوری سنگ 

های الشه
4تربت جامخراسان رضوی

روستای تیمنک - تربت جام

-سفلی
بانک توسعه تعاون

حمید رحیمی 

جهان آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

885
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای جوزان1قوچانخراسان رضوی

حمید رضا افتاده 

جوزان
وزارت جهاد کشاورزی9696

886

نگهداری 

گوسفند داشتی 

و و اصالح نژاد 

به روش 

آمیخته گری 

طبیعی در 

نژادهای بومی 

( راس30)

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای احمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500حمید رضا رضاییپست بانک

887
گوسفند داشتی 

 راسی55مغانی 
1باخرزخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

روستای ارززنه-باخرز
پست بانک

حمید رضا 

هنراموز ارزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی600600

888
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیروستای نامق-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

حمید رمضانپور 

نامقی
وزارت جهاد کشاورزی14401440

889
پرورش بره 

پرواری
2چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای طویل
بانک کشاورزی

حمید زارعی 

سید آباد
وزارت جهاد کشاورزی25002500

890

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150حمید شیواییپست بانکروستای کالته اقا محمد1تربت جامخراسان رضوی
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1کاشمرخراسان رضویگاو شیری891
کاشمر کوهسرخ روستای 

مکی
وزارت جهاد کشاورزی800800حمید صادقیبانک کشاورزی

892
پرورش زنبور 

عسل
1سبزوارخراسان رضوی

-4خ پیروزی- سبزوار 

9پالک-1ارغوان
وزارت جهاد کشاورزی367367حمید قاسمی کیابانک کشاورزی

893
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران450450حمید قنبرزادهبانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

894
پرورش گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

کردیان

وزارت جهاد کشاورزی500500حمید کردیانیبانک کشاورزی

895
پرورش زنبور 

عسل
1نیشابورخراسان رضوی

 متری کریم آباد 30نیشابور 

7نبش رسالت شرقی 
وزارت جهاد کشاورزی270270حمید گرمابیبانک کشاورزی

896

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس40

سازمان امور عشایر ایران500500حمید محمودیپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضوی

897
پرواربندی بره 

 راسی700
11مشهدخراسان رضوی

بخش - شهرستان مشهد

روستای - مرکزی درزاب

سعیدآباد

بانک کشاورزی

حمید 

مشهدیزاده 

شهری

وزارت جهاد کشاورزی80005100

5خلیل آبادخراسان رضویترمینال پسته898
روستای جعفرآباد خ امام 

علی
صندوق کارآفرینی امید

حمید 

(وشریک)نوری
وزارت جهاد کشاورزی20002000

899
تولید ظروف 

سنتی
1مشهدخراسان رضوی

جاده سیمان اسالم اباد 

2روبروی امام رضا 
صندوق کارآفرینی امید

حمید هنرور 

جرفی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

900

سنگ های 

قیمتی و نیم 

قیمتی فیروزه 

تراشی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

معدن علیاء
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500حمید واحدیپست بانک

901
کشت مزرعه دو 

هکتاری زعفران
2جغتایخراسان رضوی

شهرستان جغتای بخش 

هاللی روستای اناوی
وزارت جهاد کشاورزی600600حمیدرضا ساالریبانک کشاورزی
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902

خدمات مدرن 

سازی 

مکانیزاسیون

2بجستانخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی464464حمیدرضا صادقیبانک کشاورزی

903

تولید زغال از 

ضایعات صنایع 

سلولزی و 

سرکه چوب

4تربت حیدریهخراسان رضوی

 2کیلومتر -تربت حیدریه

جاده زاوه بعد از پل صومعه 

مقابل کارواش

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000حمیدرضا عابدیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیتایباد روستای فرزنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی904
حمیده ابراهیمی 

فرزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی460460

905

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

محصوالت آن

2سرخسخراسان رضوی
روستای قوش - سرخس 

علیجان
بانک توسعه تعاون

حمیده بخشی 

زایی
وزارت جهاد کشاورزی400400

906

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

2سرخسخراسان رضوی
روستای عباس - سرخس 

آباد
بانک توسعه تعاون

حمیده شفیعی 

سنگر
وزارت جهاد کشاورزی500500

907

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی150150حمیده غفوریپست بانکروستای جلیل اباد1تربت جامخراسان رضوی

908
اقامتگاه بوم 

گردی
2کاشمرخراسان رضوی

- کاشمر-خراسان رضوی

روستای طرق- کوهسرخ
پست بانک

حمیده 

محمودیان
960960

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویقالی بافی909
حمیده نعمتی 

پشته یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حمیرا قربانیصندوق کارآفرینی امیدروستای فرمان آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی910
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1تربت جامخراسان رضویپوشاک911
- پایین جام - تربت جام 

روستای شهرستانک
بانک توسعه تعاون

حنفیه رسولی 

نیل آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350

2جوینخراسان رضویدامپروری912
روستای حاجی آباد حاج 

صفر
بانک توسعه تعاون

حنیفه 

جعفرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

وزارت جهاد کشاورزی400400حیدر بلوچ قراییبانک کشاورزیروستای چاقه-شهرستان زاوه1زاوهخراسان رضویگوسفند داشتی913

1سرخسخراسان رضویدامداری914
روستای دولت - سرخس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی400400حیدر رنجبربانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای اسالم آباد2قوچانخراسان رضویدامپروری915
حیدر علی برات 

پور
وزارت جهاد کشاورزی11001100

916
پرورش گاو 

20شیری 
وزارت جهاد کشاورزی40001800حیدر علی ثابتبانک کشاورزیقوچان مجتمع بهار خبوشان1قوچانخراسان رضوی

پست بانکروستای کویر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی917
حیدر علی 

رضوانی
سازمان امور عشایر ایران300300

2سبزوارخراسان رضویتولید پوشاک918

- بخش روداب - سبزوار 

خ بسیج - شهر روداب 

پشت مدرسه برکت

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حیدر علیزادهصندوق کارآفرینی امید

919
داربستی کردن 

باغ انگور
1قوچانخراسان رضوی

قوچان روستای قره 

شاهوردی
بانک کشاورزی

حیدر محمد نژاد 

قره شاهوردی
وزارت جهاد کشاورزی200200

920
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

حیدرعلی 

بیدبرگ
سازمان امور عشایر ایران10001000

921
پرورش دام 

سبک
پست بانکعشایری. قوچان1قوچانخراسان رضوی

حیدرعلی رستم 

نیا
سازمان امور عشایر ایران500500

922

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

سازمان امور عشایر ایران700700حیدرعلی عقباییبانک توسعه تعاونروستای شفیع-قوچان2قوچانخراسان رضوی
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923

پرورش زنبور 

عسل و 

فرآوردی 

تولیدات آن

پست بانکروستای آصف آباد- سرخس 2سرخسخراسان رضوی
خاتون 

دادمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی924
خانم محمدجانی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

925
پرورش دام 

سبک
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

روستای کریم اباد-رشتخوار
وزارت جهاد کشاورزی400400خدابخش برخوربانک کشاورزی

926
پرورش گاو 

 راسی18شیری 
2باخرزخراسان رضوی

روستای شهرک - باخرز

بهشتی
وزارت جهاد کشاورزی400400خداداد حمیدیبانک کشاورزی

927
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایری2قوچانخراسان رضوی

خداداد علی زاده 

قاچکانلو
سازمان امور عشایر ایران10001000

2مشهدخراسان رضویکشت زعفران928

خراسان رضوی مشهد ، 

جاده آرمگاه فردوسی 

روستای دوله

وزارت جهاد کشاورزی200200خداوردی دادگربانک کشاورزی

1تایبادخراسان رضویقالب بافی929
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه احمدی 

فرمان آبادی
5050

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

930
پرورش 

گوسفند داشتی
2باخرزخراسان رضوی

روستای  _شهرستان باخرز

آویان
بانک توسعه تعاون

خدیجه اسدی 

ارزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی900900

وزارت جهاد کشاورزی880880خدیجه اسکوییبانک کشاورزیتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی931

100100خدیجه باهنرصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویحوله بافی932
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه بهلولیپست بانکتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی933

934

خیاطی 

وطراحی نازک 

دوزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه توسلیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان فیروزه مهدی آباد1فیروزهخراسان رضوی

935

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

قالی باف سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه چکنهصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی936
خدیجه حقیقی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100خدیجه خادمیپست بانکتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویگلیم بافی937
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویقالیبافی938
روستای اسد آباد -تایباد

دربند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه خوزستانپست بانک

939

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

بزقوچان
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه رشید 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

پست بانکتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی940
خدیجه رمضانی 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

941
تولیدی لباس 

زنانه
صندوق کارآفرینی امیدشهرستان زاوه دولت آباد1زاوهخراسان رضوی

خدیجه ساالری 

نیازی خوف
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

942

پرورش 

گاوشیری 

 15ظرفیت 

راسی مولد

2کاشمرخراسان رضوی

شهرستان کاشمر روستای 

کسرینه خیابان عدالت 

نرسیده ب منبع اب

بانک کشاورزی
خدیجه سلمانی 

کسرینه
وزارت جهاد کشاورزی800800
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100100خدیجه سیاوشیپست بانکتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکاربافی سنتی943
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قوچانخراسان رضویکشت زعفران944
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای دولو
وزارت جهاد کشاورزی290290خدیجه عالیشاهبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویقالب بافی945

خدیجه 

عالیمقدار 

نشتیفانی

5050
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالی بافی946

خدیجه قاینی 

حاجی آباد 

حاجی ابراهیم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدتایبادروستای پساوه1تایبادخراسان رضویخیاطی947
خدیجه مهران 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

948
پرورش 

گوسفند و بز
وزارت جهاد کشاورزی400400خدیجه یوسفیبانک کشاورزیبجستان روستای فخرآیاد1بجستانخراسان رضوی

949
کارگاه تولیدی 

فرش
3تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای 

بنهنگ
پست بانک

خدیجه یوسفی 

خوش دره گی
وزارت صنعت، معدن و تجارت750750

پست بانکتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی950
خدیجه یوسفی 

طایفه بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای پساوه-تایباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی951
خسرو میرزایی 

پساوه یی
وزارت جهاد کشاورزی334334

952
پروش گوساله 

پرواری
2کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

چنار
وزارت جهاد کشاورزی600600خلیل ابراهیم پوربانک کشاورزی

5قوچانخراسان رضویتولید قارچ953
جاده قدیم قوچان شیروان 

بعد از کشتارگاه سمت چپ
وزارت جهاد کشاورزی960960خلیل اله مهربانصندوق کارآفرینی امید

954
پرورش بره 

پروارواصالح نژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500خلیل اله میریانصندوق کارآفرینی امیدروستای فرخان-قوچان1قوچانخراسان رضوی
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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 

955

پرورش 

گوسفند 

اصالح )داشتی

(نژاد

1نیشابورخراسان رضوی
روستای حسین -نیشابور

آباد مختاری
سازمان امور عشایر ایران600600خلیل توبکانلوصندوق کارآفرینی امید

956
گوسفند داشتی 

دام سبک
2سرخسخراسان رضوی

شهرستان سرخس روستای 

.سنگر
وزارت جهاد کشاورزی520520خلیل ده باشیبانک کشاورزی

957
پروار بندی 

گوسفند
2کاشمرخراسان رضوی

روستای -کوهسرخ-کاشمر

خضرآباد
بانک کشاورزی

خلیل روشندل 

توندری
وزارت جهاد کشاورزی450450

958

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

وزارت جهاد کشاورزی29702700خلیل شرافتبانک کشاورزیشاهرک-قوچان6قوچانخراسان رضوی

1قوچانخراسان رضویکشت زعفران959
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای برج زیدانلو
پست بانک

خلیل صادقی 

برجی
وزارت جهاد کشاورزی280280

960
پرورش دام 

سبک
2قوچانخراسان رضوی

روستای اسالم آباد 

شهرستان قوچان
بانک کشاورزی

خلیل صحرایی 

گبرآباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

961
اصالح و نژاد 

دام سبک
پست بانکعشایر مراوه تپه3قوچانخراسان رضوی

خلیل 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خوبان قیومیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالیبافی962

1تایبادخراسان رضویقالی بافی963
منزل - روستای رهنه 

شخصی
صندوق کارآفرینی امید

خورشید خالق 

زاده بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

964
- گلیم بافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

امام رضا -روستای میاندهی 

3
صندوق کارآفرینی امید

خیر النسا مدبر 

برزل اباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای چیتگر1قوچانخراسان رضویپرورش گوسفند965
خیر النساء 

موسوی چیتگر
وزارت جهاد کشاورزی220220



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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966
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیبجستان روستای مزار3بجستانخراسان رضوی

خیرالنساء 

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی700700

967
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان عشایری
بانک کشاورزی

دانیال علی زاده 

قاچکانلو
سازمان امور عشایر ایران10001000

968

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای حسین اباد کاللی1تربت جامخراسان رضوی
دانیال قلعه 

کاهی نیل اباد
وزارت جهاد کشاورزی295295

969
کاشت زعفران 

وگیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی130130داود ایزیبانک کشاورزی15روستای ایزی امیر فضلی3سبزوارخراسان رضوی

970

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

(راس70)بومی

2خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای چمن آباد
وزارت جهاد کشاورزی10151015داود حدادیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200داود خادمیپست بانکروستای فرمان اباد1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند971

972

احداث کارخانه 

تولید و فرآوری 

خوراک دام 

22طیوروآبزیان

هزارتنی

پست بانکباخرز روستای آویان20باخرزخراسان رضوی
داود دهقان 

آویانی
وزارت جهاد کشاورزی2300023000
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973
پرورش دام 

سبک
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان رشتخوار روستای 

کریم اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500داود سنجریبانک کشاورزی

974

پرورش دام 

گاو )سنگین

(شیری

1باخرزخراسان رضوی

خراسان رضوی باخرز 

باالوالیت روستای قلعه نو 

علیا

پست بانک
داود غفوری قلعه 

نویی
وزارت جهاد کشاورزی400400

975
پرورش 

گاوشیری
پست بانکبردسکن روستای هدک1بردسکنخراسان رضوی

داود نور محمدی 

هدک
وزارت جهاد کشاورزی200200

976

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

بانک کشاورزی11 پ 5.5 مفتح 5خ مفتح 5تربت جامخراسان رضوی
داود نوری پور 

جهان آبادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

977

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

همراه با /سبک

اصالح نژاد

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای چاه - دهستان کیبر

کنده

پست بانک
داوود عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی500500

978
دامداری همراه 

اصالح نژاد
3سبزوارخراسان رضوی

بخش -شهرستان سبزوار

روستای چاه تلخ-روداب
بانک توسعه تعاون

در محمد 

ابراهیمی برگویی
سازمان امور عشایر ایران500500

100100درجان سلیمانیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی979
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

980
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران10001000دردی توبکانلوبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان4قوچانخراسان رضوی

981

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن روستای حسین 

اباد مهالر پایین
سازمان امور عشایر ایران500500درمحمد امینیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی400400درمحمد شبانیبانک کشاورزیتایباد روستای فرزنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی982



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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983
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100دل آرام صابریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی984
دالور بااراده 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی449449

985

پرورش دام 

سبک داشتی 

راسی و 30

اصالح نژاد

1خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

خواف،بخش سالمی، 

روستای علی اباد

پست بانک
دوست محمد 

چودنی علی اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

986

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای چشمه گل1تربت جامخراسان رضوی

دوست محمد 

طاهری 

فیروزکوهی

وزارت جهاد کشاورزی350350

987
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک توسعه تعاونروستای ارزنه-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

ذبیح اله عامری 

ارزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی500500

988
داربستی کردن 

باغ انگور
1قوچانخراسان رضوی

قوچان روستای قره 

شاهوردی
وزارت جهاد کشاورزی200200ذخیره محمد نژادبانک کشاورزی

989
پرورش زنبور 

عسل
1داورزنخراسان رضوی

شهرستان داورزن روستای 

صدخرو
بانک کشاورزی

ذوالفقار صادقی 

زاد
وزارت جهاد کشاورزی247247

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رابیه براتیپست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالیبافی990

991
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای کاریزکهندل
بانک کشاورزی

رابیه حسن زاده 

میرجاوه
وزارت جهاد کشاورزی420420

992
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

رابیه صابری 

قادرآبادی
100100

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 

1درگزخراسان رضویکشت زعفران993

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای گلریز

وزارت جهاد کشاورزی450450راحله امانیبانک کشاورزی

994

صندوق خرد 

محلی روستای 

تالش قله زو

30کالتخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

-روستای قله زو -کالت 

صندوق خرد محلی زنان 

تالش قله زو

صندوق کارآفرینی امید
راحله مرادی قله 

زو
صندوق کارآفرینی امید400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800راضیه ابراهیمیپست بانکروستای کسرینه8کاشمرخراسان رضویتولیدی لباس995

996

صندوق خرد و 

حلی روستای 

زرمهر

صندوق کارآفرینی امید400400راضیه بهرامیصندوق کارآفرینی امیدروستای زرمهر.مه والت 25مه والتخراسان رضوی

997

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای فدافن

40کاشمرخراسان رضوی
 پالک 6روستای فدافن ایام 

4
صندوق کارآفرینی امید400400راضیه ذاکر فدافنصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای کهجه1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی998
راضیه رحمت 

اللهی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تربت جامخراسان رضویقالی بافی999
روستای کالته - تربت جام 

مروی
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140راضیه رضاییصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدشهر داورزن1داورزنخراسان رضویپرورش قارچ1000
راضیه رمضانی 

داورزنی
وزارت جهاد کشاورزی250250

صندوق کارآفرینی امیدروستای فرمان آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی1001
راضیه سربیشه 

ریزه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1002
توسعه قالی 

بافی
18بجستانخراسان رضوی

شهر - خراسان رضوی 

روستای مرندیز- بجستان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500راضیه گنج بخشصندوق کارآفرینی امید

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1003
منزل - روستای جوزقان 

علی اصغر منعمی
100100راضیه منعمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای شیرزن1قوچانخراسان رضویخیاطی1004
راضیه نوروزی 

گزکوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1005
پرورش شتر 

شیری
2سبزوارخراسان رضوی

روستای رباط - سبزوار 

سرپوش
وزارت جهاد کشاورزی20002000راضیه نیکویصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450راضیه یوسفیپست بانکروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویخیاطی1006

2درگزخراسان رضویگوسفند داشتی1007
بخش . شهرستان درگز

روستای ینگی قلعه/چاپشلو 
وزارت جهاد کشاورزی15001500رامین خسرونیابانک کشاورزی

1008
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی200200رامین موسویصندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضوی

1009

صندوق خرد 

محلی روستای 

چاه شند

30سبزوارخراسان رضوی
سبزوار روداب مناطق 

عشایری چاهشند
صندوق کارآفرینی امید

ربابه اسماعیلی 

خوشمردان
صندوق کارآفرینی امید400400

1010

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن شهر انابد دهستان 

 9درونه چاه موتور شماره

عشایری غرب درونه

سازمان امور عشایر ایران400400ربابه پاکبرپست بانک

1رشتخوارخراسان رضویقارچ خوراکی1011
خراسان رضوی شهرستان 

رشتخوار روستای دولت آباد
وزارت جهاد کشاورزی480480ربابه خوجهصندوق کارآفرینی امید

1012

باشگاه ورزشی 

آمادگی 

جسمانی وبدن 

سازی تخصصی 

بانوان مهتاب

4زاوهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

دهستان -بخش مرکزی-زاوه

کاریزک ناگهانی

وزارت ورزش و جوانان14501450ربابه رجبیصندوق کارآفرینی امید
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30بردسکنخراسان رضویقالیبافی1013
خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای کبودان
صندوق کارآفرینی امید400400ربابه طاهریصندوق کارآفرینی امید

1014
- خیاطی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

روستای عبدل - مه والت

9خ امام رضا- اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ربابه قاسمیصندوق کارآفرینی امید

1015
- خیاطی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

امام - روستای حسن آباد 

رضا
پست بانک

ربابه مصباح 

حسن آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1016
پرواربندی 

گوساله
2رشتخوارخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان رشتخوار شهر 

2جنگل چاه موتور شماره 

وزارت جهاد کشاورزی700700رجب صادقیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیمتری سربرج 223بینالودخراسان رضویپرورش دام1017
رجبعلی رجب 

پور
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی600600رجبعلی سپاهیبانک کشاورزیکالت روستای جلیل آباد3کالتخراسان رضویدامپروری1018

1019
تولید بذر گندم 

وجو
32قوچانخراسان رضوی

 خراسان رضوی شهرستان :

قوچان روستای فخر اباد
وزارت جهاد کشاورزی1000010000رجبعلی کریمیبانک توسعه تعاون

1020

صنایع دستی 

کارگاه معرق 

مس

24902490رحمان بلونصندوق کارآفرینی امیدروستای کشف- شهر مشهد 5مشهدخراسان رضوی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونتایباد روستای چهاربرجی2تایبادخراسان رضویگاو شیری1021
رحمان عیدی 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی23002300

1022
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500رحمان نامدارپوربانک کشاورزی

1023
پرورش بره 

پرواری
بانک کشاورزیکالت روستای چنار1کالتخراسان رضوی

رحمت اهلل 

امیری چنار
وزارت جهاد کشاورزی600600
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1024

پرورش 

گوسفند دشتی 

روستایی

1خوافخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای ابراهیمی- خواف 
پست بانک

رحمت اله زنگنه 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی267267رحمت تاالنهپست بانکروستای رهنه-تایباد1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند1025

1026
پرورش 

گوسفنداشتی
پست بانکسیداباد1چنارانخراسان رضوی

رحمت روحانی 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

1027
طرح شترداری 

 نفر100
2خوافخراسان رضوی

- بخش زوزن- خواف

روستای ارگ
بانک کشاورزی

رحمن بلوچ 

تیموری جان 

بیگی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

1028

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
رحمن سلجوقی 

رباط
وزارت جهاد کشاورزی150150

1029
طرح پرورش 

گوسفند داشتی
1چنارانخراسان رضوی

- روستای نوبهار - چناران 

 متری20خیابان 
سازمان امور عشایر ایران500500رحیم توپکانلوپست بانک

1030
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

رحیم علیزاده 

قاچکانلو
سازمان امور عشایر ایران700700

بانک توسعه تعاونتایباد روستای چهاربرجی2تایبادخراسان رضویگاو شیری1031
رحیم گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی14441444

1032

پرواربندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

صندوق کارآفرینی امیدروستای صاحبداد1تربت جامخراسان رضوی

رحیم محمود 

اخوندی 

صاحبدادی

وزارت جهاد کشاورزی150150

1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1033
روستای حاجی آباد منزل 

شخصی
وزارت جهاد کشاورزی800800رحیم یوسف زادهبانک کشاورزی
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1قوچانخراسان رضویقالیبافی1034
قوچان روستای مزرج 

خیابان آزادطلب
صندوق کارآفرینی امید

رحیمه دین 

محمدمزرجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1035
طراحی و 

دوخت لباس
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رحیمه شریفیصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای برسالن2قوچانخراسان رضوی

1036
-کارباف سنتی 

فرت بافی
100100رحیمه صفرنژادپست بانکروستای کهجه1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1037
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای آبقه
100100رحیمه ماکوییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1038
رحیمه نعمتی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران300300رستم توپکانلوپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی1039

1040
پرورش 

گوسفند داشتی
3زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

مرغزار
وزارت جهاد کشاورزی10001000رستم صالحیبانک کشاورزی

1041
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500رستم مولویبانک کشاورزی

1042

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای دوسنگ1تربت جامخراسان رضوی
رسول احمد پور 

قلعه سرخ
وزارت جهاد کشاورزی150150

1043
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای آویان- باخرز4باخرزخراسان رضوی

رسول اسدی 

ارزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1044

پروارپندی بره 

 200با ظرفیت 

راس

3کالتخراسان رضوی
شهرستان کالت نادر بخش 

زاوین جاده روستای طرقطی
وزارت جهاد کشاورزی20002000رسول بابایی زوبانک کشاورزی
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1045

ساخت ماشین 

االت و ادوات 

کشاورزی

4قوچانخراسان رضوی

قوچان به سمت فاروج بعد 

از کارخانه آرد کارگاه 

پورمحمدی

صندوق کارآفرینی امید
رسول 

پورمحمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1046
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران400400رسول توبکانلوبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان1قوچانخراسان رضوی

1047
پرورش 

گوسفندداشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500رسول حسین پورپست بانکابراهیم آباد-بردسکن 1بردسکنخراسان رضوی

1048
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

- رشتخوار- خراسان رضوی

روستای محمد اباد استانه
وزارت جهاد کشاورزی390390رسول خاکپوربانک توسعه تعاون

1049
پرورش دام 

سبک
1کالتخراسان رضوی

-روستای خشت -کالت نادر

منزل رسول شاکری
بانک کشاورزی

رسول شاکری 

خشت
وزارت جهاد کشاورزی350350

وزارت جهاد کشاورزی970970رسول عبادیبانک کشاورزیتایباد روستای کرات1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1050

1051
پرورش دام 

سبک و سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای منصوری- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی600600رسول عباس زادهبانک کشاورزی

1052
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران580580رسول عسگریبانک کشاورزیعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

1053
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی200200رسول قره قلیصندوق کارآفرینی امیدروستای قره قلی3سبزوارخراسان رضوی

1054

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

بانک کشاورزیقوچان عشایر عمارت1قوچانخراسان رضوی
رسول 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران350350



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 

1055

مجموعه 

بافندگی پارچه 

های دست باف 

باالیاف 

کامالطبیعی

صندوق کارآفرینی امید12روستای فدرد امام رضا5تربت حیدریهخراسان رضوی
رسول مرادزاده 

فدردی
600600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1056

پرورش 

1گوسفندشیری

راس00

وزارت جهاد کشاورزی410410رسول معافیبانک کشاورزیروستای موچنان1چنارانخراسان رضوی

1057
روستای قزل 

حصار
پست بانکروستای قزل حصار1چنارانخراسان رضوی

رسول نکویی 

شفیع
وزارت جهاد کشاورزی200200

سازمان امور عشایر ایران300300رشید عمارلوپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی1058

1059
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500رشید مولویپست بانکعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

1060
تولید رشته 

آش وپلو
2بردسکنخراسان رضوی

بردسکن روستای ظاهرآباد 

4خیابان مدرس مدرس
صندوق کارآفرینی امید

رضا احمدی 

قرایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1061
تولید گل و 

گیاهان تزیینی
3نیشابورخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی

روستای - شهرستان نیشابور

شهرک گلخانه ای- فتح آباد

وزارت جهاد کشاورزی39003900رضا ادگیصندوق کارآفرینی امید

1سرخسخراسان رضویبره پروار1062
سرخس روستای تپه 

میراحمد
وزارت جهاد کشاورزی130130رضا اسدخانیصندوق کارآفرینی امید

1063

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

وزارت جهاد کشاورزی13001300رضا اسماعیل پورصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای اسالم آباد3قوچانخراسان رضوی
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1064

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150رضا افشاریپست بانکروستالی خیر اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

1065

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی
رضا افضلی ابدال 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1066
پرورش زنبور 

عسل
1خوافخراسان رضوی

شهرستان خواف روستای 

خرم اباد
صندوق کارآفرینی امید

رضا اهلل دادی 

خرم ابادی
وزارت جهاد کشاورزی440440

1067

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400رضا امینی ثانیپست بانکبردسکن درونه1بردسکنخراسان رضوی

1068

پرورش دام 

سبک اصالح 

نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500رضا امینی درونهبانک کشاورزیروستای درونه1بردسکنخراسان رضوی

1069

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک توسعه تعاونبردسکن دهستان درونه1بردسکنخراسان رضوی
رضا آل حسین 

فیل شور
سازمان امور عشایر ایران450450

وزارت جهاد کشاورزی410410رضا بااراده بهلولیبانک کشاورزیتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1070

وزارت جهاد کشاورزی500500رضا باقریپست بانکبردسکن روستای کاظم آباد1بردسکنخراسان رضویگوسفند داشتی1071

1072
پرورش زنبور و 

فرآوری عسل
3جوینخراسان رضوی

شهرستان جوین روستای 

برغمد خیابان اصلی
وزارت جهاد کشاورزی400400رضا برغمدیصندوق کارآفرینی امید

1073
 پرورش`

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی950950رضا برغمدیبانک توسعه تعاونبرغمد1جوینخراسان رضوی
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سازمان امور عشایر ایران560560رضا بهمنبانک توسعه تعاونکوشه بردسکن1بردسکنخراسان رضویپرورش شتر1074

1075

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

1چنارانخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای حکیم آباد
وزارت جهاد کشاورزی250250رضا بوداغیپست بانک

1076
داربستی کردن 

باغ انگور
وزارت جهاد کشاورزی250250رضا پیرفخر ابادیپست بانکقوچان روستای فخر اباد1قوچانخراسان رضوی

1077

تولید وبسته 

بندی انواع 

فراورده حجیم 

شده برپایه 

ذرت ، تخمه 

آفتاب گردان

5گنابادخراسان رضوی
روستای - شهرستان گناباد 

دلویی
وزارت جهاد کشاورزی20002000رضا تاجیپست بانک

1078
خدمات حمل و 

نقل
1خوافخراسان رضوی

- بخش سنگان - خواف 

روستای برآباد
320320رضا تازه برآبادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1079

فراوری صنعتی 

میوه به صورت 

خشکبار و 

چیپس و پودر

2کالتخراسان رضوی

شهرسان - خراسان رضوی

دهستان - کالت نادری 

جنب - الین نو- هزارمسجد 

جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی13001300رضا توکلی پلگردبانک کشاورزی

1080
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی450450رضا جعفرکصندوق کارآفرینی امیدشهر داورزن3داورزنخراسان رضوی

2جغتایخراسان رضویتولیدات چوبی1081
جغتای روستای محمدآباد 

باالتر از مخابرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000رضا جغتاییپست بانک
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1082
پرورش 

گوسفند پرواری
2کاشمرخراسان رضوی

محمدیه خیابان صاحب 

الزمان
بانک کشاورزی

رضا جهانی 

محمدیه
وزارت جهاد کشاورزی700700

1083
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی

رضا حاذقی قریه 

بگلر
وزارت جهاد کشاورزی200200

1084
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

رضا حسین 

پورمقدم
سازمان امور عشایر ایران400400

1085
پرورش 

گوسفند داشتی
1خوافخراسان رضوی

- بخش سنگان - خواف 

دره جین آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا حسینیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا حسینیپست بانکچناران روستای چهچه1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند1086

5چنارانخراسان رضویگاوداری شیری1087
- چناران- خراسان رضوی

سیداباد
وزارت جهاد کشاورزی25002500رضا خدابخشبانک کشاورزی

1088
پرورش دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران450450رضا داغستانیبانک توسعه تعاونعشایری. قوچان1قوچانخراسان رضوی

1089
پرورش ماهی 

گرمابی
وزارت جهاد کشاورزی250250رضا داورزنیصندوق کارآفرینی امیدروستای غنی اباد1داورزنخراسان رضوی

بانک توسعه تعاونروستای آبقه-تایباد1تایبادخراسان رضویپروار بندی بره1090
رضا دیهیمی 

پشته یی
وزارت جهاد کشاورزی312312

1091

بهسازی 

ونوسازی دام 

سبک

1کالتخراسان رضوی
شهرستان کالت روستای 

چنار
وزارت جهاد کشاورزی700700رضا رستگار چناربانک کشاورزی

1092
پرورش 

گوسفند و بز
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا رفیعیبانک کشاورزیبجستان روستای مرندیز4بجستانخراسان رضوی

1093
کارگاه نجاری و 

مبلمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت750750رضا رمضان زادهپست بانکروستای اسجیل7چنارانخراسان رضوی

1094
پرواربندی 

گاوگوشتی
3تربت حیدریهخراسان رضوی

بخش -تربت حیدریه 

مرکزی روستا حوض سرخ
وزارت جهاد کشاورزی20002000رضا رمضانزادهبانک کشاورزی
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1095

تراشکاری 

سنگهای 

قیمتی و نیمه 

قیمتی و تزیینی

1کاشمرخراسان رضوی
-کاشمر-خراسان رضوی

روستای مکی- کوهسرخ
صندوق کارآفرینی امید

رضا زاده ابراهیم 

مکی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1096

تولید و بهره 

برداری از 

گیاهان دارویی

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا زارعیانصندوق کارآفرینی امیدروستای صدخرو1داورزنخراسان رضوی

1097
پرورش 

گوسفند داشتی
2جغتایخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان جغتای روستای 

راه چمن

وزارت جهاد کشاورزی700700رضا زردادیبانک کشاورزی

1098
پرواربندی 

گوساله
5خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای رباط جز
وزارت جهاد کشاورزی20002000رضا سبزویبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500رضا سروریصندوق کارآفرینی امیدروستای مزده اراضی مزده1خلیل آبادخراسان رضویپرواربندی بره1099

1خلیل آبادخراسان رضویپرورش بره پروار1100
خلیل آباد روستای 

سعدالدین
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا شاددلصندوق کارآفرینی امید

1101

تولید فراوری 

بسته بندی 

محصوالت 

کشاورزی

8کاشمرخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش کوهسرخ -کاشمر 

روستای موشک

وزارت جهاد کشاورزی15001500رضا شجریبانک کشاورزی

1102

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

1تربت جامخراسان رضوی
محمودآباد علیا روستای 

جلیل آباد
پست بانک

رضا شهسوار 

کلوتی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1103
پرورش بره 

 راسی90پروار 
وزارت جهاد کشاورزی920920رضا صابرعمارتپست بانکقوچان روستای عمارت1قوچانخراسان رضوی
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1104

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150رضا صاحبیصندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی

1105

احداث واحد 

 103دامداری 

راسی داشتی

وزارت جهاد کشاورزی500500رضا طیبی فربانک کشاورزیبردسکن روستای خرم آباد2بردسکنخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی668668رضا عابدی ندافپست بانکروستای سعدالدین1خلیل آبادخراسان رضویپرواربندی بره1106

15گنابادخراسان رضویسنگ بری1107
خراسان رضوی گناباد ناحیه 

صنعتی کوثر
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000رضا عباس زادهبانک توسعه تعاون

1108

مجتمع 

-فرهنگی

-تفریحی 

ورزشی آریاسپ

13فریمانخراسان رضوی
شهرستان فریمان روستای 

هوس
وزارت ورزش و جوانان20002000رضا عزیزیپست بانک

1109

فراوری 

سنگهای 

قیمتی و نیمه 

قیمتی 

ریخته (فیروزه)

گری طال و نقره

8فیروزهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

شهر -بخش مرکزی -فیروزه

1فیروزه بلوار امام رضا

وزارت صنعت، معدن و تجارت18851885رضا عسکرآبادیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیسرخس روستای قوش عظیم1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی1110
رضا علی زاده 

یازتپه
وزارت جهاد کشاورزی500500

1111
پرورش گل 

محمدی
بانک کشاورزیکوهسرخ روستای کوشه1کاشمرخراسان رضوی

رضا علینژاد 

کوشه
وزارت جهاد کشاورزی200200
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وزارت جهاد کشاورزی400400رضا عمارلوصندوق کارآفرینی امیدمنزل عمارلو- روستای کران 1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره1112

1113
پرورش شتر 

مرغ
وزارت جهاد کشاورزی15001500رضا غالمیبانک کشاورزیروستای رضااباد طاهری2چنارانخراسان رضوی

1114

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300رضا غیاثیبانک توسعه تعاونروستایی بزد1تربت جامخراسان رضوی

1115
زنبورداری و 

تولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی600600رضا فروغی زادهبانک کشاورزیروستای بقیع1نیشابورخراسان رضوی

2نیشابورخراسان رضویگردشگری1116

نیشابور، ابتدای مقابل 

روستای محمودآباد فضل ، 

سمت چپ ، جنب ابزار 

فروشی

990990رضا فضلیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1117
اصالح و نژاد 

دام سبک
سازمان امور عشایر ایران500500رضا قاچکانلوئیبانک کشاورزیعشایر3قوچانخراسان رضوی

1118
تولید پوشاک 

مردانه
1مشهدخراسان رضوی

روستای ده غیبی امام رضا 

 جنب خانه بهداشت ۱۸

 متری ۶اخرین قطعه کوچه 

سمت راست

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600رضا قادرمیهنصندوق کارآفرینی امید

1119
پرورش 

بوقلمون گوشتی
5تربت حیدریهخراسان رضوی

 جاده گناباد 10کیلومتر 

روستای حوض سرخ
وزارت جهاد کشاورزی14401286رضا قاضی زادهبانک کشاورزی

1120
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

شهرستان قوچان روستای 

کچالنلو
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا قلی وفاییبانک کشاورزی

1121
پرورش گاو 

شیری
5جوینخراسان رضوی

روستای - شهرستان جوین 

رازی
وزارت جهاد کشاورزی25002500رضا قلیچیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1122
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران539539رضا کاری بریوانلوبانک کشاورزیعشایری مشهد1مشهدخراسان رضوی

1123
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا کرامتی منشصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای افچنگ1سبزوارخراسان رضوی

1124
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران350350رضا کوهستانیانبانک کشاورزی

1125
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران10001000رضا کوهستانیانپست بانکعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

1126
پرورش 

گوسفندداشتی
سازمان امور عشایر ایران30003000رضا گلی بریوانلوبانک کشاورزیعشایر-مشهد4مشهدخراسان رضوی

1127

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150رضا محسنی نیاپست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

1128
بسته بندی 

سرگل زعفران
2رشتخوارخراسان رضوی

امام خمینی - رشتخوار

15شمالی 
صندوق کارآفرینی امید

رضا محیط ثانی 

کریم آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی400400رضا مسعودیپست بانکجغتای روستای قایم1جغتایخراسان رضویداربست انگور1129

1130

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای مشکان
وزارت جهاد کشاورزی10001000رضا مشکانیبانک کشاورزی

1131

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی25002500رضا مصطفویبانک توسعه تعاوناراضی اسماعیل اباد گرجی5تربت جامخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا معلوماتپست بانکروستای سرک1چنارانخراسان رضویبره پرواری1132

1133
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی250250رضا مهدویانبانک کشاورزیروستای صدخرو3داورزنخراسان رضوی
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1134
احداث باشگاه 

بدن سازی
1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن شهر انابد مجتمع 

فنی وحرفه ای شهر انابد
وزارت ورزش و جوانان300300رضا نخعی مقدمصندوق کارآفرینی امید

1135
پروش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی700700رضا نظافتبانک توسعه تعاونروستای چهارطاق-باخرز 2باخرزخراسان رضوی

1136

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی
رضا نعمتی 

خاکستری
وزارت جهاد کشاورزی150150

1137

طرح پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

3مشهدخراسان رضوی

 75- جاده کالت نادری 

-کیلومتری جاده قره تیکان 

 محله عشایر کمرسیاه

سازمان امور عشایر ایران12501250رضا نوری خیاطبانک کشاورزی

100100رعنا پیوندیصندوق کارآفرینی امیدروستای قومی1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1138
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1139
مجوز بهسازی 

اماکن دامی
1تایبادخراسان رضوی

شهرستان تایباد روستای 

دربند
بانک کشاورزی

رعنا یوسفی 

طایفه بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1140
- خیاطی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

کوچه - روستای عبدل آباد 

هیترک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رفعت بهادریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150رقیه براتی کلرصندوق کارآفرینی امیدروستای کلر1قوچانخراسان رضویقالی بافی1141

1142

احداث گلخانه 

تولید و پرورش 

گل و گیاهان 

رز و )زینتی 

(ژربرا

4نیشابورخراسان رضوی

روستای ساحل –نیشابور 

-برج اراضی مرسوم به برج

 اصلی36پالک 

وزارت جهاد کشاورزی19001900رقیه حیدریبانک کشاورزی
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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صندوق کارآفرینی امیدروستای فرمان آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی1143
رقیه رحمانی 

فرمان آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1144
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای سلیم اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200رقیه رمضان نژادبانک توسعه تعاون

1145
داربستی باغ 

انگور
بانک توسعه تعاونقوچان روستای سلیم اباد1قوچانخراسان رضوی

رقیه لطفی اورته 

چشمه
وزارت جهاد کشاورزی100100

1146
پرورش ماهی 

قزل اال
2مه والتخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای عبدل - مه والت 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی500500رقیه مجدیصندوق کارآفرینی امید

1147
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

رمضان ابراهیم 

پور مشهدی نژاد
سازمان امور عشایر ایران583583

1148

پرورش دام 

پروار -سبک 

بندی بره بر 

 راس30مبنای 

1خوافخراسان رضوی
روستای . بخش سالمی 

حسن آباد
پست بانک

رمضان ارزنه گی 

علی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی500500رمضان اسمعیلیبانک توسعه تعاونروستای خریج1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند1149

1150
توسعه گاو 

 راسی10شیری 
2درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای سعدآباد

پست بانک
رمضان باغدار 

سعدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی800800

1151

پرورش گاو 

سنتی - شیری 

 12و روستایی 

راسی

1خوافخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی

روستای - شهرستان خواف 

نقاب

پست بانک
رمضان تیموری 

بقسانی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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1152
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500رمضان جاویدیبانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

1درگزخراسان رضویکشت زعفران1153

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای خوانچه

وزارت جهاد کشاورزی450450رمضان خدادادیبانک کشاورزی

1154
صنایع بسته 

بندی
3بینالودخراسان رضوی

اول روستا درست - مغان 

راست
بانک کشاورزی

رمضان 

سلیمانزاده
وزارت جهاد کشاورزی2300675

1155
پروار بندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

سیدآباد خیابان امام رضا 

13 دانش 61

پست بانک
رمضان شکوهی 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

4درگزخراسان رضویپرورش گوساله1156
خراسان رضوی شهرستان 

درگز روستای تاج الدین
بانک کشاورزی

رمضان کربالیی 

تاج الدینی
وزارت جهاد کشاورزی3747509

1157
زنبورداری 

وتولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500رمضان نادریبانک کشاورزیمغان2بینالودخراسان رضوی

1158
پرورش دام 

سبک وسنگین
1خوافخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان خواف روستای 

حسن اباد باال خواف

پست بانک
رمضان نوربخش 

حسن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی12721272رمضان یزدیبانک کشاورزیسرخس روستای بزنگان3سرخسخراسان رضویپرواربندی بره1159

1160
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای محمودی1قوچانخراسان رضوی

رمضانعلی 

تقدسی محمودی
وزارت جهاد کشاورزی100100

بانک کشاورزیقوچان روستای رهورد1قوچانخراسان رضویداربست انگور1161
رمضانعلی 

جوادی رهورد
وزارت جهاد کشاورزی100100

1162
اصالح نژاد دام 

سنگین
وزارت جهاد کشاورزی10001000رمضانعلی رضاییصندوق کارآفرینی امیدروستای دوغایی2قوچانخراسان رضوی
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1163
پرواربندی بره 

 راسی71
بانک کشاورزیروستای قره تکان-کالت 1کالتخراسان رضوی

رمضانعلی 

فیروزکوهی قره 

تکان

وزارت جهاد کشاورزی500500

1164
دامپروری 

داشتی
3باخرزخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

, باخزر، بخش باال والیت 

روستای دشت آب

بانک کشاورزی

رمضانعلی 

کریمان حاجی 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی19271927

پست بانکروستای کچرانلو1قوچانخراسان رضویدامپروری1165
رمضانعلی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1166
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

رمضانعلی 

نوروزی ضرابی
سازمان امور عشایر ایران500500

1167

بره پروار 

باهدف امیخته 

گری

3تربت جامخراسان رضوی

روستای اسماعیل اباد 

 قطعه 4امام رضای.گرجی

اخر سمت چپ

وزارت جهاد کشاورزی15001500روح االه فریزیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی780780روح اهلل باارادهبانک کشاورزیتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1168

1169

ایجاد 

زنبورستان با 

 100ظرفیت 

کلنی

1نیشابورخراسان رضوی

خیابان :محل سکونت 

 پالک 19کرامت کرامت 

طبقه همکف محل - 184

روستای صالح : زنبورستان 

آباد

صندوق کارآفرینی امید
روح اهلل ربانی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی430430

1170

تولید انواع 

ادوات وماشین 

آالت کشاورزی

50مشهدخراسان رضوی
 جاده 12مشهد کیلومتر 

سنتو روبروی شیرپگاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت1550015500روح اهلل ساعدیصندوق کارآفرینی امید

1171

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیبردکن کالته آقامهدی1بردسکنخراسان رضوی
روح اهلل شرفی 

طاهری
سازمان امور عشایر ایران500500
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وزارت صنعت، معدن و تجارت500500روح اهلل شمساییصندوق کارآفرینی امیدجغتای1جغتایخراسان رضویکارگاه خیاطی1172

1173

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

پست بانکروستای کاریزنو باالجام1تربت جامخراسان رضوی
روح اهلل عیدی 

کاریزنویی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1174

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

بانک کشاورزیروستای خمارتاش-قوچان2قوچانخراسان رضوی
روح اهلل قوی 

هیکل
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500روح اهلل کردیبانک توسعه تعاونروستای خوش باال2نیشابورخراسان رضویتولیدی کفش1175

1176
پرورش 

گوسفند داشتی
12مشهدخراسان رضوی

 33آرامگاه فردوسی کیلومتر

سد ارداک روستای مهدی 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی1000010000روح اله پارسابانک کشاورزی

1177

سنگ های 

قیمتی و نیم 

قیمتی فیروزه 

تراشی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

معدن
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500روح اله حمیدیپست بانک

1178

پرورش گاو 

شیری با هدف 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150روح اله رضوانیانپست بانکروستای خیرآباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

1179

پرورش 

گوسفند داشتی 

سانن

2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- شهر یونسی - بجستان 

روستای چاه فالیز

وزارت جهاد کشاورزی14001400روح اله شیرزادبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران300300روح اله عاشقپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی1180
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1181

پرورش بره 

پروار با هدف 

افزایش وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150روح اله غالمیصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه شیر1تربت جامخراسان رضوی

1182
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

روح انگیز یکه 

باش کهنه فرودی
سازمان امور عشایر ایران500500

1183

پرورش 

گوسفند داشتی 

با اصول علمی 

و تغذیه نوین

2خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش سنگان- خواف

روستای چاه زول

سازمان امور عشایر ایران15001500روحاهلل دامن باغپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رویان توسلیصندوق کارآفرینی امیدتایبادروستای پشته1تایبادخراسان رضویتابلو فرش1184

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ریحان وفاییصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستا ی حاجی آباد1تایبادخراسان رضویخیاطی1185

1186

صندوق خرد 

محلی روستایی 

یاقوتین

صندوق کارآفرینی امید400400ریحانه ابدالیصندوق کارآفرینی امیدتربت جام روستای یاقوتین16تربت جامخراسان رضوی

1187

تولید و بسته 

بندی غذاهای 

آماده و نیمه 

آماده منجمد

13مشهدخراسان رضوی

جاده کالکوب -جاده کالت 

روستای خرم آباد جنب - 

خانه بهداشت

وزارت جهاد کشاورزی100003000ریحانه طاقبانک کشاورزی

1188

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای یکه پسته1تربت جامخراسان رضوی
ریوف احمد 

عطاییان
وزارت جهاد کشاورزی150150



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 

1189

کارگاه 

تولیدپوشاک 

والبسه

8بینالودخراسان رضوی

شاندیز روستای چاهشک 

خیابان شهید باغبان بعداز 

فلکه سوم دست چپ اولین 

5ساختمان واحد

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500زاهد فرد محمدیصندوق کارآفرینی امید

1190
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای دولو
بانک کشاورزی

زبر دست 

هوشمند دولو
وزارت جهاد کشاورزی275275

1191
فرت )کارباف 

(بافی
پست بانکروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

زبیده ایوبی آبقه 

یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1192
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100زبیده محمدزادهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیتایباد روستای کرات1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1193
زبیر سلیمانی 

کراتی
وزارت جهاد کشاورزی570570

100100زربانو نساییبانک توسعه تعاونروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1194
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1195
- فرت بافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

امام -روستای عبدل آباد 

14خمینی 
پست بانک

زری دهقان 

عبدل ابادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونتایباد روستای پساوه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1196
زری ماه علیپور 

پساوه
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک توسعه تعاونتایباد روستای خیرآباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1197
زرین سادات 

کبیری
وزارت جهاد کشاورزی521521

1198

صندوق خرد 

محلی روستای 

ایزی

صندوق کارآفرینی امید400400زکیه ایزیصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای ایزی30سبزوارخراسان رضوی

200200زکیه رشید آبادیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان فیروزه1فیروزهخراسان رضویگلیم گبه1199
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا ابراهیم بیگیپست بانکروستای دربند1تایبادخراسان رضویخیاطی1200
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1201
کشت زعفران 

در نیم هکتار
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای کالته الیاس

بانک کشاورزی
زهرا ابراهیمی 

زاده برج قلعه
وزارت جهاد کشاورزی272225

1202
پرورش گوساله 

راسی10
2تربت جامخراسان رضوی

تربت جام صالح اباد 

روستای جعفریه
بانک کشاورزی

زهرا احمدی 

امیر ابادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

30بردسکنخراسان رضویقالیبافی1203

خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای چاه 

سلطان

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا اسبندصندوق کارآفرینی امید

1204
پرورش دام 

شیری
2تربت حیدریهخراسان رضوی

بخش -تربت حیدریه 

مرکزی روستای شتر خسب
وزارت جهاد کشاورزی585585زهرا اسحق زادهبانک کشاورزی

1205
خیاطی ونازک 

دوزی
پست بانکاسالم آباد1تربت جامخراسان رضوی

زهرا اسدالهی 

چهار من نیم
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160

1206

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف روستای 

بندیوان
وزارت جهاد کشاورزی500500زهرا اسماعیلیصندوق کارآفرینی امید

1207

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

داشتی

وزارت جهاد کشاورزی450450زهرا اشرف امقانیبانک کشاورزیروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

2رشتخوارخراسان رضویقالی بافی1208
امام خمینی - رشتخوار 

14/1
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا اعیانصندوق کارآفرینی امید
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1209
پرورش دام 

سبک و سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای منصوری- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی280280زهرا افروغبانک کشاورزی

1210
داربست باغ 

انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای فخر اباد1قوچانخراسان رضوی

زهرا اکبر فخر 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی6060

1211

راه اندازی 

کارگاه ابریشم 

بافی

1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بخش 

زاوین محله ی علیا جنب 

مدرسه راهنمایی شهید 

غالمپور

150150زهرا ایزدیان زوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1212
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا آل حسنصندوق کارآفرینی امیدروستای عزیز اباد3سبزوارخراسان رضوی

1213

پرورش 

دا)گوسفندمغانی

(شتی

پست بانکروستای ارزنه-باخرز 2باخرزخراسان رضوی
زهرا باسیلقه 

ارزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1214

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا برجیصندوق کارآفرینی امید17شهر فیرزه امام خمینی 1فیروزهخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا بیکیصندوق کارآفرینی امیدروستای اسد آباد دربند1تایبادخراسان رضویخیاطی1215

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1216
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

زهرا تاجیک 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فیروزهخراسان رضویقالی بافی1217
شهرستان فیروزه خیابان 

امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا توزنده جانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا حاجی زادهصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای قومی1تایبادخراسان رضویقالی بافی1218
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1219
دامداری همراه 

با اصالح نژاد
3سبزوارخراسان رضوی

بخش -شهرستان سبزوار

قلعه نو-روداب
سازمان امور عشایر ایران500500زهرا حاجی لقابانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا حجت پناهصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای فرخان راه1قوچانخراسان رضویقالی دست بافت1220

1درگزخراسان رضویکشت زعفران1221

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای برج قلعه

وزارت جهاد کشاورزی560450زهرا حسن زادهبانک کشاورزی

1222

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه میدان 

انقالب
صندوق کارآفرینی امید

زهرا حسین 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1223
پرورش گوساله 

پروار
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش مرکزی 

روستای حصارگل
وزارت جهاد کشاورزی956956زهرا حصاریبانک کشاورزی

1224

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای کالته عبدالصمد1تربت جامخراسان رضوی

زهرا حکیمی 

حاجی اباد 

مالقاسم

وزارت جهاد کشاورزی500500

1تایبادخراسان رضویقالی بافی1225
تایباد روستای اسد آباد 

دربند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا حلیم دوستصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی320320زهرا حمیدی فردبانک کشاورزی8باهنر-سبزوار1سبزوارخراسان رضویزنبور عسل1226

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا خالقیپست بانکروستای اسد آباد دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی1227

1228
کارگاه تولیدی 

فرت بافی
1تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای 

سرباال رخ
200200زهرا خاوازیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500زهرا خدادادیپست بانکتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویخیاطی1229

1230
دوخت کیف 

های چرمی
150150زهرا خیر ابادیصندوق کارآفرینی امیدروستای اشتیوان1باخرزخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قوچانخراسان رضویقالیبافی1231
روستای مرزج کوچه شهید 

مکاری
صندوق کارآفرینی امید

زهرا دانش 

مزرجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی1232
لطف آباد روستای - درگز 

حاتم قلعه
وزارت جهاد کشاورزی17881430زهرا دالوربانک کشاورزی

1233

صندوق خرد 

محلی روستای 

سنکلیدر

30سبزوارخراسان رضوی
سبزوار مرکزی روستای 

دهنه سنگ کلیدر
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا دهنه ءصندوق کارآفرینی امید

2کاشمرخراسان رضویگاو داری شیری1234
روستای زنده جان - کاشمر 

خیابان رسالت- 
بانک توسعه تعاون

زهرا ذوالفقاری 

عارفی
وزارت جهاد کشاورزی320320

1235

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا راضیصندوق کارآفرینی امیدروستای آغل کمر1تربت جامخراسان رضوی

1236

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

.نژاد

پست بانکروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی
زهرا راوه یی 

رحیم بیگ
وزارت جهاد کشاورزی150150

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1237
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
100100زهرا رحمت اللهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1238
صندوق خرد 

1محلی یونسی 
30بجستانخراسان رضوی

-استان خراسان رضوی

شهر -شهرستان بجستان

یونسی

صندوق کارآفرینی امید
زهرا رزم 

آرایونسی
صندوق کارآفرینی امید400400

1239

پرواربندی بره 

باهدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا رستمیصندوق کارآفرینی امید.روستای بزد1تربت جامخراسان رضوی

بانک کشاورزیجغتای روستای ازادوار1جغتایخراسان رضویکاشت زعفران1240
زهرا رضازاده 

بلوری
وزارت جهاد کشاورزی400400

1241

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا رضاییصندوق کارآفرینی امیدروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا رضوانی فرصندوق کارآفرینی امیدتایباد پشته1تایبادخراسان رضویقالی بافی1242

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا رنگ آمیزبانک توسعه تعاونتایباد روستای پساوه1تایبادخراسان رضویقالی بافی1243

1244
- بافتنی سنتی 

مشاغل خانگی
پست بانک23امام رضا - شادمهر1مه والتخراسان رضوی

زهرا زارع فیض 

آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت440440زهرا زردادیصندوق کارآفرینی امیدروستای حشمتیه1نیشابورخراسان رضویفرش دست باف1245

1246
پرورش گاو 

شیری
2تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای بوری 

10اباداحمدالرضا
بانک کشاورزی

زهرا زنگنه 

بنهنگی
وزارت جهاد کشاورزی760760
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1247

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

داشتی /سبک

همراه با اصالح 

نژاد

پست بانکقاسم اباد خیابان بهار- خواف1خوافخراسان رضوی
زهرا زنگنه قاسم 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1248
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای کاریزکهندل
وزارت جهاد کشاورزی760760زهرا شاهبازیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا شایسته تارصندوق کارآفرینی امیدروستای فیروزاباد1قوچانخراسان رضویقالیبافی1249

270270زهرا شمس ابادیپست بانک9طرقبه جاغرق گلدره پالک10بینالودخراسان رضویرودوزی سنتی1250
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1251

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

یوسف آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا شوروزیصندوق کارآفرینی امید

1252
نازک )خیاطی 

(دوزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا شیخ جامیپست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضوی

1253

احداث باغ 

انگور با سیستم 

داربستی

1درگزخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

- بخش نوخندان -درگز 

روستای فضل آباد

بانک کشاورزی
زهرا شیخی 

مقدم سعدآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1254
کشت گل 

محمدی
3کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی کاشمر 

کوهسرخ روستایی تنورجه
بانک کشاورزی

زهرا شیرزاد 

تنورجه
وزارت جهاد کشاورزی800800

1255
پروار بندی 

گوسفند
وزارت جهاد کشاورزی806800زهرا صادقیبانک کشاورزیروستای قومی-تایباد1تایبادخراسان رضوی



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 

1256
پرورش 

گوسفند و بز
1سبزوارخراسان رضوی

بخش روداب روستای 

شمس اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا صالحیبانک توسعه تعاون

1257
- قالی بافی 

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا صفاییپست بانکروستای دوغ آباد1مه والتخراسان رضوی

100100زهرا صوفی زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1258
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2کاشمرخراسان رضویچادرشب بافی1259
کاشمر کوهسرخ روستای 

طرق
بانک کشاورزی

زهرا صیادی 

مقدم
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5خلیل آبادخراسان رضویخیاطی1260
روستای ابراهیم آباد خ امام 

خمینی روبروی بانک آریا
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زهرا طاهریانصندوق کارآفرینی امید

1261

گوهر تراشی 

تراش سنگهای )

قیمتی و نیمه 

(قیمتی

400400زهرا طیبیصندوق کارآفرینی امیدخیابان مطهری- جغتای1جغتایخراسان رضوی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1262

صندوق 

خردمحلی 

آبادگران مرغزار

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا ظهوریانصندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای مرغزار40زاوهخراسان رضوی

1263
طراحی و 

دوخت لباس
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا عابدی کیاصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای سنگ سفید1سبزوارخراسان رضوی

1264
کارگاه تولیدی 

فرش
پست بانکتربت حیدریه روستای منظر1تربت حیدریهخراسان رضوی

زهرا عباسی 

شهری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1265
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای مچ بخش 

ششتمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عجمیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1266

دامداری 

صنعتی پرورش 

گاو شیری با 

 20ظرفیت 

راس

2سبزوارخراسان رضوی

چهار کیلومتر مانده به 

روداب ابتدای جاده روستای 

برآباد

وزارت جهاد کشاورزی21502150زهرا عرببانک توسعه تعاون

1267

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند دشتی 

 50به ظرفیت

راس

1خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای چاه گچی

وزارت جهاد کشاورزی500500زهرا عرب نژادپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا علی پورپست بانکروستای چهار مهن1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند1268

1269

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

پست بانکبردسکن روستای کالته نو2بردسکنخراسان رضوی
زهرا علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی605605

1270

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهر فیروزه خیابان معلم 

4معلم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا غرقیصندوق کارآفرینی امید

1سبزوارخراسان رضویدامداری1271
روستای کالته - ششتمد 

نوبهار
وزارت جهاد کشاورزی964964زهرا فیض آبادیپست بانک

1272

قالی بافی و 

تابلو فرش و 

طراحی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

شوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا قارچشمهصندوق کارآفرینی امید

1273
پرواربندی بره 

 راس50
وزارت جهاد کشاورزی500500زهرا قانعیصندوق کارآفرینی امیدخلیل اباد روستای تکمار2خلیل آبادخراسان رضوی



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 

1274

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

تولیدات آن

3سرخسخراسان رضوی
محدوده عباس - سرخس 

آباد
بانک توسعه تعاون

زهرا قربانیان 

امان آباد
وزارت جهاد کشاورزی600600

1275

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند دشتی 

به 

راس90ظرفیت

1خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای بنیاباد

پست بانک
زهرا کریمی 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی950950

1276
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا کرامتیصندوق کارآفرینی امیدروستای جنبذ3سبزوارخراسان رضوی

1277

خرید گوسفند 

داشتی نژاد 

مغانی

1باخرزخراسان رضوی
روستای - شهرستان باخرز

پلبند
صندوق کارآفرینی امید

زهرا کریمی 

شادی ئی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1278

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

وزارت جهاد کشاورزی500500زهرا کوهستانیانبانک توسعه تعاونقوچان مجتمع بهار خبوشان1قوچانخراسان رضوی

1279
قالی بافی و 

فرش دستبافته
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا گنابادیصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه نو-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

1280

تولید گلهای 

پرورش )زینتی 

گلهای زینتی 

(وآپارتمانی

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا لقاییصندوق کارآفرینی امیدبردسکن روستای حطیطه1بردسکنخراسان رضوی



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 

1281
نمد مالی سنتی 

مشاغل خانگی- 
صندوق کارآفرینی امیدروستای عبدل آباد1مه والتخراسان رضوی

زهرا محدثی 

عبدل آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1282
پرورش 

گوسفند داشتی
1تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای گوش الغر
بانک کشاورزی

زهرا محذب 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1283

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

خانلق
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا محسنیصندوق کارآفرینی امید

1284
بافت تابلو فرش 

مشاغل خانگی- 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا محمدزادهپست بانکروستای همت آباد1مه والتخراسان رضوی

1285
پرورش دام 

سبک و سنگین
1بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مرندیز- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی480480زهرا محمدزادهبانک کشاورزی

1قوچانخراسان رضویکشت زعفران1286
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای برج زیدانلو
پست بانک

زهرا محمدزاده 

ثانی برج
وزارت جهاد کشاورزی320320

1287

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

والیت نبش والیت
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا محمدیصندوق کارآفرینی امید

1288
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
صندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای بجدن3سبزوارخراسان رضوی

زهرا مشمول 

بجدنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1289
کارگاه تولیدی 

فرش
2تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای ضیا 

الدین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا مغول زادهبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1290
منزل - روستای جوزقان 

منعمی
100100زهرا منعمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویفرت بافی1291
زهرا منعمی 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1292

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

تولیدات آن

وزارت جهاد کشاورزی400400زهرا میربانک توسعه تعاونروستای آصف آباد- سرخس 2سرخسخراسان رضوی

1293
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا نجفی هدکپست بانکبردسکن روستای سربرج1بردسکنخراسان رضوی

1294
تولیدی پوشاک 

زنانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا نغمهبانک توسعه تعاونروستای سیداباد1چنارانخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا نواپست بانکچناران روستای رادکان1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند1295

1296

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300زهرا نورمحمدپست بانکروستای قلعه سرخ1تربت جامخراسان رضوی

1297

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا نوروزیصندوق کارآفرینی امیدروستای محمود اباد سفلی1تربت جامخراسان رضوی

1298

راه اندازی 

کارگاه ابریشم 

بافی

1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بخش 

زاوین زاوین خیابان صاحب 

الزمان

150150زهرا نوری زوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی340340زهرا نیرومندبانک کشاورزیسرخس روستای دولت اباد1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی1299



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1300

تولید سفال و 

سرامیک با 

طراحی نو

2گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی، گناباد، 

روستای بیلند، شهرک 

شهید مدنی، خیابان 

صاحب الزمان، صاحب الزمان 

۶، پالک ۱

800800زهرا وفاییصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای پساوه1تایبادخراسان رضویخیاطی1301
زهرا ولیدادی 

پساوه یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1302
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

زهرا ولیزاده 

صحرادوست
سازمان امور عشایر ایران700700

1303
ایجاد کارگاه 

خیاطی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا یوسف زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ کانلو1چنارانخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیدروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی1304
زهرا یوسفی 

طایفه بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1کاشمرخراسان رضویتولیدی پوشاک1305

-روستای پایین والیت-مغان

-1رسالت -بلوار رسالت

-سمت راست-میالن اول

طبقه -سمت چپ-درب اول

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت960960زهره امامیپست بانک

1306

قالی بافی و 

تابلو فرش و 

طراحی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

بازوبند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره بازوبندیصندوق کارآفرینی امید

1307

راه اندازی 

کارگاه ابریشم 

بافی

1کالتخراسان رضوی
- بلوار امام خمینی - کالت 

جنب مسجد جامع کالت
صندوق کارآفرینی امید

زهره بهبودی 

کالت
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهره بیابانیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای آبقه1تایبادخراسان رضویقالی بافی1308



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1309

کشت گل 

محمدی در 

 هکتار2سطح 

1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ شهر 

ریوش بلوار امام علی خیابان 

2تربیت

وزارت جهاد کشاورزی400400زهره پردلبانک کشاورزی

1310
خیاطی حسین 

دوست
صندوق کارآفرینی امیدروستای اسدآباد دربند1تایبادخراسان رضوی

زهره حسین 

دوست
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1311
زهره خواجه 

حسین پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1312

پروار بندی بره 

باهدف افزایش 

وزن

پست بانکروستای قندک1تربت جامخراسان رضوی
زهره رحیمی 

سربزی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1313

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای فرگ

صندوق کارآفرینی امیدکاشمر روستای فرگ40کاشمرخراسان رضوی
زهره رضوانی 

فرگی
صندوق کارآفرینی امید400400

1314

خیاطی 

وطراحی نازک 

دوزی

1فیروزهخراسان رضوی
شهر فیروزه خیابان شهید 

عین آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره زمانیصندوق کارآفرینی امید

1315

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

سلیمانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره سلیمانیصندوق کارآفرینی امید

250250زهره شمسیهبانک کشاورزیفیروزه1فیروزهخراسان رضویگلیم گبه1316
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1317
کارگاه گلیم 

بافی
4خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل اباد روستای علی اباد 

برکال
200200زهره صادقیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویخیاطی1318
زهره عبادی 

جوزقانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1319
پرورش 

گوسفند داشتی
1خوافخراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای - دهستان کیبر 

چاه کنده

وزارت جهاد کشاورزی400400زهره عرب نژادپست بانک

1320
پرورش 

گوسفند داشتی
1خوافخراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای - دهستان کیبر 

چاه کنده

وزارت جهاد کشاورزی600600زهره عرب نژادپست بانک

1تایبادخراسان رضویقالی بافی1321
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
پست بانک

زهره 

عزیزمالجهان 

آبادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1قوچانخراسان رضویقالی بافی1322
 3روستای نسیم آباد نسیم 

36پالک 
صندوق کارآفرینی امید

زهره محمدی 

کلوخی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

صندوق کارآفرینی امیدروستای ارزنچه سفلی1تایبادخراسان رضویخیاطی1323
زهره مرادی 

کشککی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای داغیان1قوچانخراسان رضویقالیبافی1324
زهره یگانه 

سلمانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

بانک توسعه تعاونروستای فرمان آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی1325
زیبا سربیشه 

ریزه یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1تایبادخراسان رضویقالیبافی1326
تایبادکاریزروستای ارزنچه 

علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا مالحسینیپست بانک

1327
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب اکبریصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای طرسک3سبزوارخراسان رضوی

1تربت جامخراسان رضویخیاطی1328
-تربت جام - خراسان رضوی

 روستای خیرآباد باالجام
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب آدینهپست بانک
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1329

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی295295زینب پهلوانبانک توسعه تعاونروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1330

استان خراسان رضوی 

شهرستان تایباد روستای 

فرمان آباد

صندوق کارآفرینی امید
زینب تاجیک 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای دربند1تایبادخراسان رضویخیاطی1331
زینب حسین 

دوست
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی1332
زینب حسین 

دوست بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1333
- قالیبافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

خ - روستای عبدل آباد 

چمران

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب خواجهصندوق کارآفرینی امید

1334

صندوق خرد 

محلی روستایی 

قیاس آباد

صندوق کارآفرینی امید400400زینب دلیرصندوق کارآفرینی امیدچناران روستای قیاس آباد30چنارانخراسان رضوی

100100زینب رحیمیپست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1335
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1336
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

زینب رحیمی 

قادرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدتایباد پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی1337
زینب زاهدی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1338

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

فردوسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب زیرآبادیصندوق کارآفرینی امید

1339

دامداری 

گوسفند )

(داشتی

1خوافخراسان رضوی

- خواف -خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای مهرآباد پایین خواف

پست بانک
زینب سوداگر 

نیاز آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1تایبادخراسان رضویقالی بافی1340
خراسان رضوی تایباد 

روستای پساوه
صندوق کارآفرینی امید

زینب علی پور 

پساوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1341
پرورش گیاهان 

دارویی
2سبزوارخراسان رضوی

سبزوار شهر ششتمد 

روستای برازق
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب عیادیصندوق کارآفرینی امید

1342
پرورش گاو 

پرواری
وزارت جهاد کشاورزی11001100زینب غفاری پوربانک کشاورزیقارزی2جوینخراسان رضوی

1343

پرورش زنبور 

عسل و 

فرآوردی 

تولیدات آن

وزارت جهاد کشاورزی800800زینب غالمیبانک توسعه تعاونروستای آصف آباد- سرخس 3سرخسخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب فاروقیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویقالی بافی1344

1345
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

زینب 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران500500

1346
تولید فرش 

دستباف
20بجستانخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز

پست بانک
زینب محمدپور 

مرندیز
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت9090زینب محمدیصندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای قوش عظیم2سرخسخراسان رضویکارگاه خیاطی1347

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب مقطه بازصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای سوران1تایبادخراسان رضویقالی بافی1348
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1349
اقامتگاه 

بومگردی
3گنابادخراسان رضوی

 –روستای سنو  –گناباد 

- 4خیابان امام خمینی 

کوچه شهید ابراهیمی

700700زینب مهاجرانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1350
 )کارباف سنتی 

(... حوله بافی و 
100100زینب نورمحمدیبانک توسعه تعاونتایباد روستای فیض آباد1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1351
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

زینت برابادی 

قادر آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2خلیل آبادخراسان رضویخیاطی1352

روستای - خلیل آبادا 

خیابان شهید - محمدآباد 

- کوچه مسجد - نظری 

12پالک 

صندوق کارآفرینی امید
زینت فرح پور 

طاهری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1353
- قالی بافی

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

خ امام - روستای همت آباد 

رضا
پست بانک

زینت محمدزاده 

همت ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1354
تولید لبنیات 

سنتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700سارا اربابیانصندوق کارآفرینی امیدبخش چاپشلو- درگز 2درگزخراسان رضوی

1355
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

سارا صابری 

قادرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای محسن آباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی1356
سارا محمودی 

محسن آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سارا مقیمی ایزدپست بانکچناران روستای بقمچ1چنارانخراسان رضویکارگاه خیاطی1357

وزارت جهاد کشاورزی403403سامان کشوریبانک توسعه تعاونروستای قازان1درگزخراسان رضویزنبورداری1358

1359
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

سامان 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران10001000
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1360

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150سبحان احمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای دوسنگ1تربت جامخراسان رضوی

1361

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

صندوق کارآفرینی امیدتربت جام روستای صاحبداد1تربت جامخراسان رضوی
سبحان رحیمی 

آخوند صاحبدادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1362
ساخت 

مصنوعات چوبی
1بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- شهر یونسی - بجستان 

(ع)خیابان امام رضا 

پست بانک
سبحان 

فرهمندی یونسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1363

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150سبحان مقدمصندوق کارآفرینی امیدروستای یکه پسته1تربت جامخراسان رضوی

1364

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
سبحان مهمان 

دوست صالحی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1365
اصالح نژاد دام 

سبک
صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای شفیع1قوچانخراسان رضوی

سبزعلی جاللی 

شفیع
سازمان امور عشایر ایران500500

1366
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500ستار مولودیصندوق کارآفرینی امیدعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

1367
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

عشایر کوه عمارت-قوچان 
سازمان امور عشایر ایران150150ستار نامدارپوربانک کشاورزی
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100100ستاره لطیفیپست بانکتایباد فرمان آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی1368
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1369
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

ستاره یحیایی 

کهجه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1370
پرورش قارچ 

خوراکی
1سرخسخراسان رضوی

روستای قوش - سرخس 

عظیم
بانک توسعه تعاون

سجاد 

شیرمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1371

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای چاه - دهستان کیبر

کنده

وزارت جهاد کشاورزی500500سجاد عرب نژادپست بانک

1372
تولید و فراوری 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی200200سحر کوشکیبانک توسعه تعاونروستای کالته بیات3سبزوارخراسان رضوی

1373

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
سراج الدین 

سفید صالحی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی616616سرفراز مره ییبانک کشاورزیسرخس روستای قوش عظیم1سرخسخراسان رضویدامداری1374

1375
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100سعادت صابریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران500500سعید رمضان نژادبانک کشاورزیروستای درونه1بردسکنخراسان رضویپرورش شتر1376

سازمان امور عشایر ایران300300سعید اسحاقیپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی1377
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1378

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150سعید پنداشتهپست بانکروستای جلیل اباد1تربت جامخراسان رضوی

1379

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی
سعید پورحاتم 

مومن ابادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1380

پرورش 

گوسفند شیری 

به ظرفیت 

راس200

3داورزنخراسان رضوی
روستای -شهرستان داورزن

کایف
وزارت جهاد کشاورزی15001500سعید پویان کیاصندوق کارآفرینی امید

1381
بسته بندی 

ذرت
وزارت جهاد کشاورزی25002500سعید تقویبانک کشاورزیشهرک صنعتی5تربت جامخراسان رضوی

1382
مونتاژ انواع 

دوچرخه
2جغتایخراسان رضوی

- 9جغتای امام خمینی 

فروشگاه دوچرخه حرفه ای 

ها

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500سعید جغتاییپست بانک

1جغتایخراسان رضویکشت زعفران1383
مطهری جنوبی -خ-جغتای

68پالک
وزارت جهاد کشاورزی200200سعید جغتاییبانک کشاورزی

8مشهدخراسان رضویتولیدی مبلمان1384

بخش -شهرستان مشهد

-دهستان تبادکان-مرکزی

روستای کاظم آباد پنج شنبه

وزارت صنعت، معدن و تجارت950950سعید جهان پناهصندوق کارآفرینی امید
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1385

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

داشتی /سبک

همراه با اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی
روستای - سنگان- خواف

چاه زول
وزارت جهاد کشاورزی500500سعید حسینیپست بانک

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره1386
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای ساالری
وزارت جهاد کشاورزی282282سعید خوافیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی500500سعید دادمحمدیبانک کشاورزیسرخس روستای قوش عظیم1سرخسخراسان رضویپرواربندی بره1387

وزارت جهاد کشاورزی500500سعید داوریصندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای اهلل نظر1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی1388

1389
پرورش گاو 

شیری
4سبزوارخراسان رضوی

روستای استیر گود عفیر 

مجتمع دامپروری گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی40004000سعید دیانتیبانک کشاورزی

1390

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی
سعید ذوقی 

ابدال ابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1391

پرورش 

گوسفند داشتی 

نژاد مغانی

1باخرزخراسان رضوی
روستای  _شهرستان باخرز

کردیان
پست بانک

سعید ریاحی 

کردیانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1392

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی10001000سعید زارعیصندوق کارآفرینی امیدروستای شفیع آباد-بردسکن2بردسکنخراسان رضوی
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1393

توسعه و تجهیز 

مرکز حدواسط 

و پرورش 

ماهیان سردابی 

صدف

3تربت حیدریهخراسان رضوی
بخش بایگ - تربت حیدریه 

روستای حصار- 
وزارت جهاد کشاورزی19201920سعید زاهدیبانک کشاورزی

پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضویگوسفند پروار1394
سعید سعادتی 

سیداباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

1395

پرورش زنبور 

 100عسل 

کلنی

1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ شهر 

21ریوش بلوار امام امام علی

بانک کشاورزی
سعید سلمانی 

مقدم ریوش
وزارت جهاد کشاورزی580580

1396
بره پرواری با 

هدف اصالح نژاد
وزارت جهاد کشاورزی150150سعید شرقیصندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی

1397
پرورش 

گوسفند داشتی
2کاشمرخراسان رضوی

روستای زنده جان خیابان 

فارابی
وزارت جهاد کشاورزی600600سعید صفرنژادپست بانک

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره1398
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای علی آباد
وزارت جهاد کشاورزی630630سعید علی آبادیبانک کشاورزی

1399
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

سعید علی 

پورصحرا
سازمان امور عشایر ایران700700

1400
پرورش 

گوسفند پرواری
2خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل اباد روستای دهنو 

11خیابان شهید آقایی 
وزارت جهاد کشاورزی400400سعید فرزانهصندوق کارآفرینی امید

1401
داربستی کردن 

باغ انگور
وزارت جهاد کشاورزی200200سعید قدیریصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای جرتوده1قوچانخراسان رضوی

1402
پرورش زنبور 

عسل
4نیشابورخراسان رضوی

روستای -عشق آباد-نیشابور

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی650650سعید قربانیبانک کشاورزی
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1403
احداث گلخانه 

( متری1024)
2خلیل آبادخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

، روستای ۲خلیل آباد، بخش

 ۳۰دهنو ، پالک ثبتی 

۱۱۲فرعی از 

صندوق کارآفرینی امید
سعید کشاورز 

مغانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1404
دامداری 

گوسفند داشتی
2سرخسخراسان رضوی

 )روستای کالته امام خان 

(صمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی400400سعید کوهکنبانک کشاورزی

1405

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300سعید محمودیپست بانکروستای خیر اباد باال جام1تربت جامخراسان رضوی

2باخرزخراسان رضویتولید پوشاک1406

استان خراسان 

رضوی،شهرستان 

باخرز،روستای همت اباد

صندوق کارآفرینی امید
سعید مرادی 

دهبرزویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1407
پرورش شتر 

مرغ
2بجستانخراسان رضوی

خراسان رضوی بجستان 

 بجستان صلح آباد5کیلومتر 
پست بانک

سعید مرادی نژاد 

بجستانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1408
کشت گیاهان 

دارویی
1جغتایخراسان رضوی

-خیابن طالقانی- جغتای

کوچه پی آب
وزارت جهاد کشاورزی160160سعید مهرآرابانک کشاورزی

1409

طرح پرورش 

گوسفند داشتی 

بر مبنای اصالح 

نژاد و تغذیه 

طرح )نوین 

مقاوم در برابر 

(خشکسالی

3خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش سنگان-خواف

روستای مرزی و عشایری 

نهور

وزارت جهاد کشاورزی12001200سعید میناطورپست بانک
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1410

کارگاه تولید 

محصوالت 

منبتی چوبی

2مشهدخراسان رضوی

انتهای )روستای شترک 

جنب بنگاه پوریا  - (پنجتن

گلدوزی قربانی- 

25002500سعید نیک دلصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1411

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300سعید یکتاییپست بانکروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی

بانک کشاورزیروستای حجت آباد2جغتایخراسان رضویمکانیزاسیون1412
سعید یوسفی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی500500

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی1413
سعیده توسلی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1414
باجه خدمات 

مالی وبانکی
300300سعیده داورنیاپست بانکبجستان روستای فخراباد2بجستانخراسان رضوی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1415
-نمدمالی سنتی

 مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

-روستای احمداباد- مه والت

7 خ امام رضا
پست بانک

سعیده رمضانی 

احمدابادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1416

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150سعیده شریفیپست بانکروستای خرم اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1417
سعیده شیخ 

جامی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1418

تأسیس 

درمانگاه 

دامپزشکی و 

مرکز مایه کوبی

4کالتخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-دهستان الیین نو- کالت

خمینی - بلوار امام خمینی

23

بانک کشاورزی

سعیده 

طهماسبی 

گوجگی

وزارت جهاد کشاورزی750750
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وزارت جهاد کشاورزی200200سعیده کوشانیصندوق کارآفرینی امیدروستای صدخرو1داورزنخراسان رضویپرورش ماهی1419

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1420
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
100100سعیده محمدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1421

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راسی 30)

بانک کشاورزیروستای یزدان آباد سفلی1قوچانخراسان رضوی
سعیده محمدی 

مقدم کلر
وزارت جهاد کشاورزی300168

وزارت جهاد کشاورزی400400سکینه آذریانبانک توسعه تعاونسرخس روستای حسن اباد2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی1422

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1423
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

سکینه تاجیک 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1424
بافتنی های 

سنتی
صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضوی

سکینه حقیقی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قوچانخراسان رضویقالیبافی1425
شهرکهنه خیابان شهید 

56کیوان پالک
صندوق کارآفرینی امید

سکینه صادقی 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1426

چادرشب 

بافندگی :بافی

پارچه های 

فرت )دست باف

(بافی

1مه والتخراسان رضوی
روستای قلعه جوق منزل 

شخصی عباس علیشاهی
صندوق کارآفرینی امید

سکینه علیشاهی 

قلعه جوقی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1427

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سکینه فتحیصندوق کارآفرینی امیدخیابان موسی فر موسی فر1فیروزهخراسان رضوی

1428
داربستی کردن 

باغ انگور
صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای دیزاوند1قوچانخراسان رضوی

سکینه قاسمی 

دیزاوندی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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3تربت حیدریهخراسان رضویفرت بافی1429

تربت -خراسان رضوی 

- بخش رخ -حیدریه 

روستای سرباال

پست بانک
سکینه کاظمی 

سرباالیی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1430

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستایی فتح 

آباد جوین

صندوق کارآفرینی امیدروستای فتح آباد30جوینخراسان رضوی
سکینه کالته 

میمری
صندوق کارآفرینی امید400400

1431

پرورش 

دام )گوسفند 

سبک وسنگین 

(اصالح نژاد

5سبزوارخراسان رضوی

بخش مرکزی -سبزوار

روبروی میدان احشام کالته 

آهنگران

پست بانک
سکینه میان 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1432
- قالیبافی

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

8امام رضا -روستای مهنه
صندوق کارآفرینی امید

سکینه ناصری 

مهنه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1433
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان عشایر روستای 

فرخان سفلی

بانک کشاورزی
سالطین فروتن 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران300300

1434

پرورش 

گوسفند داشتی 

با نگاه اصالح 

نژاد

3تربت جامخراسان رضوی
تربت جام صالح اباد 

روستای جعفریه
بانک کشاورزی

سلمان رجبی 

اورکنجی
وزارت جهاد کشاورزی360360

1435

اشتغال زایی در 

کاشت نوین 

 هکتار 10

 )زعفران

ارگانیک با 

سیتم تولید 

(نوین

3تربت جامخراسان رضوی
-بخش صالح آباد- تربت جام

 روستای اسماعیل آباد
وزارت جهاد کشاورزی19801980سلمان عرببانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1436

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راسی 75)

وزارت جهاد کشاورزی700700سلیمان اسمعیلیبانک توسعه تعاونروستای دیزادیز2قوچانخراسان رضوی

1437

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس250

پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضوی
سلیمان اقبال 

ورانلو
سازمان امور عشایر ایران300300

1438

پرورش 

گوسفند داشتی 

و اصالح نژاد

1نیشابورخراسان رضوی
روستای لطف - نیشابور

(کوچ رو)آباد
سازمان امور عشایر ایران480480سلیمان توپکانلوپست بانک

1439

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150سلیمان دوستیصندوق کارآفرینی امیدروستای یکه پسته1تربت جامخراسان رضوی

1440

تبدیل )گلخانه

کشت خاکی به 

(هیدروپونیک

4تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت حیدریه روستای بوری 

اباد
صندوق کارآفرینی امید

سلیمان 

محمدنیاتربتی 

مقدم

وزارت جهاد کشاورزی20002000

6درگزخراسان رضویگیاهان دارویی1441

- روستای میرقلعه- درگز

بخش - غفارآباد- حصار

لطف آباد

بانک کشاورزی
سلیمان مرادی 

ثانی محمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی800300

1فیروزهخراسان رضویگلیم گبه1442
شهرستان فیروزه خیابان 

8معلم 
صندوق کارآفرینی امید

سلیمه رشید 

آبادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمانه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدشهر جنگل خیابان کشاورز2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی1443
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1444

گارگاه بافت و 

تولید نخ و 

نقشه تابلو فرش

2تربت حیدریهخراسان رضوی
خ ابریشم روبه روی تاالر 

آریان اول جاده ده پایین
صندوق کارآفرینی امید

سمانه اقایی 

تربتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1445
- گلیم بافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

خ - روستای همت آباد 

13عدالت 
100100سمانه آراپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1446
کارگاه تولیدی 

فرش
1تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای 

قندشتن
بانک توسعه تعاون

سمانه برمایون 

کالهدراز
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1447
تولید اکسیژن 

طبی
5جغتایخراسان رضوی

 1جغتای خیابان جمال اباد 

منزل ذاکری
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000سمانه پشتوارهپست بانک

پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1448
سمانه توسلی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1449
سمانه جمعه 

پورزاوه
وزارت جهاد کشاورزی975975

1450

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمانه سراجهصندوق کارآفرینی امیدشهرستان فیروزه1فیروزهخراسان رضوی

1451
کشت گلخانه 

ایی
وزارت جهاد کشاورزی250250سمانه سنگانیبانک توسعه تعاونتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضوی

1قوچانخراسان رضویخیاطی1452

قوچان روستای مزرج 

خیابان شهید عظیم مزرجی 

2نرسیده به فلکه پالک

صندوق کارآفرینی امید
سمانه شعبان 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1453
بافتنی های 

سنتی
1تایبادخراسان رضوی

منزل - روستای پشته 

عبدالوهاب نعمتی
صندوق کارآفرینی امید

سمانه عطایی 

مقدم
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2تربت حیدریهخراسان رضویکارگاه خیاطی1454
تربت حیدریه روستای 

ضیاءالدین
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800سمیه زنگنهصندوق کارآفرینی امید
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1455
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

سمیرا الهی 

سوکتلی
سازمان امور عشایر ایران500500

1456
تولیدات چرمی 

دست دوز
200200سمیرا براتیصندوق کارآفرینی امیدروستای کسکن1سبزوارخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیشهر فیروزه روستای نصرآباد1فیروزهخراسان رضویقالی بافی1457
سمیرا بلقان 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1458

سرمه دوزی 

- سنتی 

مشاغل خانگی

1مه والتخراسان رضوی
- شهرستان مه والت 

15کشاورز - روستای مهنه 
پست بانک

سمیرا پوردست 

زرنوخی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویسوزن دوزی1459
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

سمیرا تاجیک 

فرمان آبادی
5050

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1باخرزخراسان رضویتولیدی پوشاک1460
شهرستان باخرز روستای 

کردیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیرا حیدرپورصندوق کارآفرینی امید

1461

دامپروری 

پرورش دام 

سبک

1تایبادخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای خیابان
پست بانک

سمیرا زینلی 

بهلولی خیابانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1462
-قالی بافی 

فرش دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیرا سروریصندوق کارآفرینی امیدخیابان ولیعصر-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

5050سمیرا صادقی فرصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویرو دوزی سنتی1463
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه احمدیپست بانکروستای کوه آباد1تایبادخراسان رضویخیاطی ثمین1464

1465
پرورش زنبور 

عسل
بانک توسعه تعاونروستای ارزنه-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

سمیه اسدی 

ارزنه گی
وزارت جهاد کشاورزی350350
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2درگزخراسان رضویپروار بندی بره1466

شهرستان - خراسان رضوی 

-بخش چاپشلو - درگز

روستای حسن آباد

وزارت جهاد کشاورزی10621062سمیه آدینه پوربانک کشاورزی

1467
فرت )کارباف 

(بافی
100100سمیه آقاییصندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1468

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه خاکی1تربت جامخراسان رضوی
سمیه بیداللهی 

حاجی ابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1469
منزل - روستای جوزقان 

محمد شریف باسامانی
100100سمیه پورسامانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکتابیاد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالیبافی1470
سمیه خاموشی 

پشته یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1471

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150سمیه خندانصندوق کارآفرینی امیدروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی

1472

دوخت انواع 

لباس محلی 

اقوام

1کاشمرخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

-روستای قوژد- کاشمر

- میدان امام خمینی ره

4روبروی امام 

صندوق کارآفرینی امید
سمیه ذبیحی 

فیض آبادی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1473

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

بانک کشاورزیخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی
سمیه رحیمی 

داغی
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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30قوچانخراسان رضویقالی بافی1474
قوچان روستای دوغایی 

شهرک اول بنیاد مسکن
صندوق کارآفرینی امید

سمیه رسولی 

مقدم
صندوق کارآفرینی امید400400

1475

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهر فیروزه فردوسی 

5فردوسی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه رسیدییصندوق کارآفرینی امید

1476
گردشگری، 

بومگردی
900900سمیه سارونیصندوق کارآفرینی امیدباخرز روستای ارزنه2باخرزخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1477

هنرهای 

تجسمی نقاشی 

روی سفال

200200سمیه شورییصندوق کارآفرینی امیدروستای کالته شوریی1فیروزهخراسان رضوی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1478
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100سمیه صابریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1479
پرورش کبک 

تخم گذار
2سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای صالح آباد 

بزرگ
صندوق کارآفرینی امید

سمیه صالح 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1480
پرورش 

گوسفند داشتی
1خوافخراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای - دهستان کیبر 

چاه کنده

وزارت جهاد کشاورزی500500سمیه عرب نژادپست بانک

1481
اقامتگاه 

بومگردی درونه
3بردسکنخراسان رضوی

 –شهرستان بردسکن 

روستای درونه
10001000سمیه عیساییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه غالمپورپست بانکچناران روستای یوردچوپان1چنارانخراسان رضویگوسفند پرواری1482

2تربت جامخراسان رضویتولیدی پوشاک1483
روستای - تربت جام 

محموداباد علیا
صندوق کارآفرینی امید

سمیه غوریانی 

محمودآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالیبافی1484
سمیه فوالد 

بازوی پشته
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه فیضی ماکوصندوق کارآفرینی امیدروستای حاجی آباد1تایبادخراسان رضویخیاطی1485

1486

صندوق خرد 

محلی میثاق 

جعفرآباد شرقی

30قوچانخراسان رضوی
قوچان روستای جعفرآباد 

شرقی
صندوق کارآفرینی امید

سمیه قدرتی 

جعفرآبادی
صندوق کارآفرینی امید400400

1487

صندوق خرد 

محلی تالش 

سبز مرغزار 

(خیاطی)

صندوق کارآفرینی امید400400سمیه قلی زادهصندوق کارآفرینی امیدزاوه رستای مرغزار29زاوهخراسان رضوی

100100سمیه کریمیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای چهاربرجی1تایبادخراسان رضویرودوزی سنتی1488
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سمیه نعمتیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1489
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویخیاطی1490
سمیه نعمتی 

پشته یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1491
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100سمیه نوروزباییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1492
منزل - روستای قومی 

شخصی
صندوق کارآفرینی امید

سمیه یوسفی 

محمد آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدعشایر1قوچانخراسان رضویدامپروری1493
سهراب 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران500500

1494
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

سهراب مولوی 

کیوانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

100100سهیال خادمیصندوق کارآفرینی امیدروستای فرمان اباد1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1495
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی1496
سهیال نعمتی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1497
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

سهیال نوروزی 

کهنه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1498
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
100100سودابه تاجیکپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1499
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
4داورزنخراسان رضوی

شهرستان داورزن روستای 

سویز
وزارت جهاد کشاورزی800800سویزی مهدیپست بانک

2خوشابخراسان رضویپرواربندی بره1500
- شهرستان خوشاب

روستای علیک
صندوق کارآفرینی امید

سید ابوالفضل 

علیکی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1501

 50پرورش 

راس گاو شیری 

.اصیل

پست بانکروستای فایندر1خوافخراسان رضوی
سید ابوالفضل 

موسوی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1502
تولید ابریشم 

خام
بانک کشاورزیخیابان بوستان- بایگ 2تربت حیدریهخراسان رضوی

سید احمد 

پاکزاد بایگی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1503
اقامتگاه بوم 

گردی
7چنارانخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

-روستای رادکان-چناران

کوچه ارگ فرعی اول سمت 

راست

پست بانک
سید احمد 

کاظمی
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1504
دامداری گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

آویان

بانک کشاورزی
سید اسماعیل 

هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1505
تولید ابریشم 

خام
صندوق کارآفرینی امیدروستای بسک- بخش بایگ 2تربت حیدریهخراسان رضوی

سید اصغر 

ناصری بایگی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی150150سید اکبر پرساصندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند1506

1507
تولید ماهی 

غزل آال
پست بانکروستای غرقاب زار- فریمان 6فریمانخراسان رضوی

سید اکبر علم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی23902390
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1508

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی
سید باقر موسوی 

کاظمی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2خوشابخراسان رضویپرواربندی بره1509
- شهرستان خوشاب

روستای رباط جز
وزارت جهاد کشاورزی540540سید جعفر خلیلیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونمناطق عشایری سبزوار30سبزوارخراسان رضویدامداری1510
سید جالل 

بصیری نسب
سازمان امور عشایر ایران1500015000

وزارت جهاد کشاورزی200200سید جالل رضویپست بانکروستای رضا اباد طاهری1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند1511

4چنارانخراسان رضویگلخانه رز1512

خراسان رضوی بخش 

اصلی از 22گلبهار پالک

 چناران روستای 7بخش 

لبراهیم آباد

بانک کشاورزی
سید جواد 

اخالقی مدنی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1513

تولید فرش 

دستباف بلوچی 

و گلیم فرش

12تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت حیدریه و روستای 

رزگ و فدیه
بانک توسعه تعاون

سید جواد 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

1514
داربستی کردن 

باغ انگور
پست بانکقوچان روستای سلیم اباد1قوچانخراسان رضوی

سید جواد 

حسینی پور
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی1515
سید جواد 

حسینی سیداباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند1516
سید حامد 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی100100

1517
خدمات 

دامپزشکی
1رشتخوارخراسان رضوی

-خیابان مطهری -رشتخوار

2مطهری 
بانک کشاورزی

سید حامد 

موسوی 

رشخواری

وزارت جهاد کشاورزی150150
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1518

تولید انواع سر 

سیم و اجزاء 

چراغ خودرو و 

ماشین آالت 

کشاورزی

9فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه ، بخش 

طاغنکوه ، روستای صمان
صندوق کارآفرینی امید

سید حسن 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

1519
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای سیدآباد
پست بانک

سید حسن 

حسینی فخیم
وزارت جهاد کشاورزی900900

1520
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکسیداباد1چنارانخراسان رضوی

سید حسین 

حسینی سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

1521

خرید گوسفند 

داشتی نژاد 

 راسی75مغانی 

پست بانکروستای قلعه نو علیا- باخرز1باخرزخراسان رضوی
سید حسین 

سیدالحسینی
وزارت جهاد کشاورزی750750

1522
-دامداری

گوساله پرواری
2مشهدخراسان رضوی

 تربت حیدریه 45کیلومتر 

بخش احمداباد روستای 

سرغایه

بانک کشاورزی
سید حسین 

عزیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1523
تولید ابریشم 

خام
2تربت حیدریهخراسان رضوی

خیابان امام خمینی - بایگ 

10امام خمینی - 
پست بانک

سید حسین 

علوی نسب
250250

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1524

پرورش گل 

محمدی در 

هکتار1سطح 

1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای توال

بانک کشاورزی
سید حسین 

محمدی توالیی
وزارت جهاد کشاورزی199199

1525
گلخانه سبزی و 

صیفی
صندوق کارآفرینی امیدمجتمع گلخانه ای خلیل آباد2خلیل آبادخراسان رضوی

سید حمید 

حسینی نیا
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1526
احداث باشگاه 

پرورش اندام
2زاوهخراسان رضوی

شهرستان زاوه دولت آباد 

خیابان امام رضا چهارراه 

آرمش

وزارت ورزش و جوانان12501250سید حمید زرگرصندوق کارآفرینی امید
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1527

مصنوعات 

چوبی 

روشنایی )

شامل آپاژور و 

مجموعه ای از 

چراغهای چوبی 

(تزیینی

140فیروزهخراسان رضوی

ناحیه - شهرستان فیروزه 

صنعتی روستایی کمال 

229الملک پالک 

پست بانک
سید داود 

حسینی مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت3000030000

1528
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی640640سید رضا نبویپست بانککسرینه-کاشمر1کاشمرخراسان رضوی

بانک توسعه تعاونروستای قلعه شیر4تربت جامخراسان رضویپرواربندی بره1529
سید رمضانعلی 

موسوی زاده فر
وزارت جهاد کشاورزی14601460

1530

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای دهنه شور
پست بانک

سید طالب 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی564564

1531
پرورش گاو 

شیری
1سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش مرکزی 

روستای نزل آباد
صندوق کارآفرینی امید

سید عباس نزل 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1532
احداث باغ 

انگور داربستی
بانک کشاورزیروستای فیض آباد1جغتایخراسان رضوی

سید عباس 

هاشمی راد
وزارت جهاد کشاورزی300240

1533

پرروش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای دهنه شور
بانک کشاورزی

سید علی اکبر 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی570570

1534
تولید پوشاک 

ورزشی
صندوق کارآفرینی امیدجوین، روستای برغمد7جوینخراسان رضوی

سید علی 

سجادی نیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1535
احداث مزرعه 

مدرن زعفران
بانک کشاورزیروستای سینی نو2کالتخراسان رضوی

سید علیرضا 

علوی سینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1536
تولید ابریشم 

خام
1تربت حیدریهخراسان رضوی

-خراسان رضوی شهر بایگ

روستای بسک
صندوق کارآفرینی امید

سید غالمرضا 

محمدی بایگی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1537
پرورش گاو 

 راسی17شیری 
وزارت جهاد کشاورزی11601160سید قاسم سیدیبانک کشاورزیقوچان روستای آبشوری3قوچانخراسان رضوی

1538
توسعه 

زنبورداری
2تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت -خراسان رضوی

جهاد کشاورزی - حیدریه

بایگ

بانک کشاورزی
سید قاسم 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2خلیل آبادخراسان رضویپرورش قارچ1539
خلیل آباد خیابان معین 

6معین
صندوق کارآفرینی امید

سید کاظم خالق 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی200200

1540
پرورش زنبور 

عسل
بانک توسعه تعاوننیشابور درود1نیشابورخراسان رضوی

سید مجتبی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی480480

1541

پرورش 

گوسفند داشتی 

نژاد مغانی

بانک توسعه تعاونروستای پیلبند2باخرزخراسان رضوی
سید محمد پهلو 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی700700

بانک کشاورزیروستای شیخ ابوالقاسم3تربت حیدریهخراسان رضویدامداری1542
سید محمد 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی14721463

1543

تولید انواع 

لوازم چوبی و 

مبلمان

3نیشابورخراسان رضوی
روستایی یحیی - نیشابور 

61استقالل - آباد 
پست بانک

سید محمد سید 

مرادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1544
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی250200سید محمد عربیبانک کشاورزیروستای شترخسب1تربت حیدریهخراسان رضوی

1545
تولید نگین 

عقیق
4تربت حیدریهخراسان رضوی

خیابان امام خمینی - بایگ 

10
صندوق کارآفرینی امید

سید محمد 

علوی نسب
600600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1546
تولید ابریشم 

خام
صندوق کارآفرینی امیدبایگ،روستای بسک1تربت حیدریهخراسان رضوی

سید محمد 

محمدی بایگی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1547
طرح توسعه و 

تولید آهک
31تربت حیدریهخراسان رضوی

 30-خراسان رضوی 

کیلومتری جاده تربت 

مشهد روستای -حیدریه 

کارخانه گچ و -مزار غنچی 

آهک صدف

پست بانک

سید محمد 

مصطفی 

طباطبائی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5800058000

1548
پرورش 

گوسفندداشتی
پست بانکروستای سراسیاب1چنارانخراسان رضوی

سید محمد 

مهدی غیرتمند
وزارت جهاد کشاورزی600600

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند1549
سید محمد 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی150150

صندوق کارآفرینی امیدروستای آغل کمر1تربت جامخراسان رضویپرورش بره پروار1550
سید محمود 

فیروزی زاده
وزارت جهاد کشاورزی150150

1551

احداث باغ 

پوشش 

(انگور)دار

بانک کشاورزیتربت حیدریه روستای قوزان8تربت حیدریهخراسان رضوی
سید مصطفی 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی330245

1552
کشت زعفران 

 هکتار2
پست بانکبخش ششتمد شهر ششتمد2سبزوارخراسان رضوی

سید مهدی 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1553

ساخت گلخانه 

و تولید سبزی 

و صیفی

4مشهدخراسان رضوی

برزش - کنویست - مشهد 

 فرعی از 237اباد پالک 

 اصلی138

بانک کشاورزی
سید مهدی 

ضیایی سیستانی
وزارت جهاد کشاورزی18001800

1554
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزی جاده سمیع اباد13کیلومتر3تربت جامخراسان رضوی

سید مهدی الیق 

خویدکی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1555
پرورش 

گوسفند داشتی
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای علی اباد
صندوق کارآفرینی امید

سید موسی 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1556
طرح احداث 

گلخانه
6نیشابورخراسان رضوی

درود خیابان امام خمینی 

نبش خیابان امامزادگان
بانک کشاورزی

سید نعمت اله 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی60006000

1557
تولید ابریشم 

خام
بانک کشاورزیخیابان بوستان- بایگ2تربت حیدریهخراسان رضوی

سید هادی 

پاکزاد بایگی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1558
پرورش گاو 

راس19شیرده 
وزارت جهاد کشاورزی800800سید هادی جاللیصندوق کارآفرینی امید09158969727ششتمد 4سبزوارخراسان رضوی

1559

کشت و پرورش 

گیاهان دارویی 

و صنعتی

صندوق کارآفرینی امیدروستای کسکن- سبزوار 25سبزوارخراسان رضوی
سید هادی 

قریشی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500

1560
کشت زعفران و 

گیاهان دارویی
2خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای سیدآباد
صندوق کارآفرینی امید

سید هاشم 

سیدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1561
پرورش 

گاوشیری
بانک کشاورزیروستای ابوچناری-جغتای 5جغتایخراسان رضوی

سیدابوالفضل 

پورهادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1562

پرورش زنبور 

 100عسل 

کلنی

بانک کشاورزیروستای صدخرو1داورزنخراسان رضوی
سیدابوالفضل 

رضوی نسب
وزارت جهاد کشاورزی250250

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند1563
سیدابوالقاسم 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی100100

پست بانکسیداباد1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی1564
سیداحمد 

حسینی سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

1565
 50گاوداری 

راسی
5مشهدخراسان رضوی

- کالت-جاده مشهد

 500- روستای جهیز خانه 

متر بعداز پل کنارگذر 

- سمت چپ- شمالی

گاوداری دکتر زنده باد

بانک کشاورزی
سیدبامداد زنده 

باد
وزارت جهاد کشاورزی50005000

1566
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضوی

سیدجعفر 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی300300سیدجواد میرتوانابانک کشاورزیروستای مریجگان1چنارانخراسان رضویزنبورداری1567
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1568
پرورش 

گاوشیری
بانک کشاورزیروستای دستوران-جغتای2جغتایخراسان رضوی

سیدحسن 

دستورانی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1569
پرورش 

گوسفند پرواری
وزارت جهاد کشاورزی800800سیدحسن سیدیپست بانککاشمر روستای عارف اباد3کاشمرخراسان رضوی

1570
پرورش 

گاوشیری
پست بانکچناران روستای احمداباد1چنارانخراسان رضوی

سیدحسین 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1571
پرورش 

گوسفندداشتی
1فریمانخراسان رضوی

باالبند روستای - فریمان 

کاریزنو
پست بانک

سیدحسین 

گوهری موسی 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی480480

بانک کشاورزیروستای سرباال3تربت حیدریهخراسان رضویدامداری1572
سیدحسین 

ماضی سرباال
وزارت جهاد کشاورزی18701870

1573

طرح توجیهی 

انبار خوراک 

دام ، آسیاب 

غالت مورد نیاز 

دامداران و 

مرغداران سرد 

خانه و بسته 

بندی 

محصوالت 

کشاورزی 

شرکت تعاونی 

کشاورزی نلک 

طرقبه شاندیز

15بینالودخراسان رضوی

خراسان رضوی، مشهد، 

 جاده 2.5طرقبه، کیلومتر 

نغندر، اراضی کالته زیری 

علیا

بانک توسعه تعاون

سیدحسین 

موسوی نژاد 

طرقبه

وزارت جهاد کشاورزی1060010600



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 

1574

تکمیل مرحله 

نازک کاری و 

تجهیز پروژه 

احداث 

آسایشگاه برای 

بیماران روانی 

مزمن با 

نفر160ظرفیت 

30بینالودخراسان رضوی

جاده شاندیز بعد از پل 

-جاده سوران -خلیج فارس 

نرسیده -  روستای فرح اباد 

به چاه اب دهقانی

سازمان بهزیستی کشور1200012000سیدرضا فردانیانبانک توسعه تعاون

1575

پرورش دام 

شیری 

وخریدعلوفه

1چنارانخراسان رضوی
شهرستان چناران روستای 

احمداباد
پست بانک

سیدعباس 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1576

بسته بندی 

سرگل وگل 

زعفران ودم 

نوشها

3گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

گناباد بخش کاخک 

دهستان زیبد روستای سنو 

میدان امام حسین پالک 

صفر طبقه همکف کد 

9697158870پستی 

بانک کشاورزی
سیدعباس 

حسینی سنو
وزارت جهاد کشاورزی2500400

1577

توسعه وتجهیز 

گلخانه سبزی 

وصیفی خاکی

2مشهدخراسان رضوی

جاده - بلوار میامی 

فلکه مهدی آباد - کنویست 

سمت - به سمت شهرآباد - 

جاده کیلوشیر- چپ 

بانک کشاورزی
سیدعلی جشن 

تیرگان
وزارت جهاد کشاورزی30003000

1578
فرآوری ماده 

معدنی لیکا
2خلیل آبادخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان خلیل آباد 

روستای کالته شادی

بانک توسعه تعاون
سیدعلی سیدی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500
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2خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند1579
خلیل آباد روستای بزنجرد 

2ابتدای روستا امام رضا
بانک کشاورزی

سیدقاسم رضوی 

بزنجرد
وزارت جهاد کشاورزی400400

1580
پرورش دام 

(بره)سبک
بانک کشاورزیروستای سینی نو- کالت1کالتخراسان رضوی

سیدقربان علوی 

پناه سینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1581

 500پروانه 

راسی گوسفند 

داشتی

3چنارانخراسان رضوی
چناران جاده گلمکان 

روستای دهنو
وزارت جهاد کشاورزی25002500سیدمحسن خادمبانک کشاورزی

پست بانکآغل کمر1تربت جامخراسان رضویگوسفند داشتی1582
سیدمحسن 

فیروزی زاده
وزارت جهاد کشاورزی150150

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند1583
سیدمحسن 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1584

پرورش گوساله 

به - (پرواری)

 رأس45تعداد 

2نیشابورخراسان رضوی

خراسان 

رضوی،نیشابور،دهستان 

زبرخان،روستای دهنوهاشم 

.آباد

وزارت جهاد کشاورزی15001400سیدمحمد برناکبانک کشاورزی

1585
پرورش 

گاوشیری
بانک کشاورزیتربت حیدریه روستای اغویه1تربت حیدریهخراسان رضوی

سیدمحمد 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی340340

پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضویگوسفند پروار1586

سیدمحمد 

حسینی زاده 

سید آباد

وزارت جهاد کشاورزی400400

1587

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

بانک کشاورزیروستای دیزادیز-قوچان2قوچانخراسان رضوی
سیدمحمد 

حسینی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی10001000

4نیشابورخراسان رضویپرورش زنبور1588
سروالیت -نیشابور روستای 

روستای چهار گوشلی
وزارت جهاد کشاورزی11001100سیدمحمد رضویبانک کشاورزی
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صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند1589
سیدمحمد 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1590

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای اندای باالجام1تربت جامخراسان رضوی
سیدمحمدرضا 

نبوی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی150150

1591
پرورش گاو 

شیری
پست بانکروستای اندای1تربت جامخراسان رضوی

سیدمحمدعیسی 

کاظمی
وزارت جهاد کشاورزی150150

پست بانکسیداباد1چنارانخراسان رضویاشتغال زایی1592
سیدمحمود 

حسینی سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند1593
سیدمرتضی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی100100

1594

کارگاه تولید 

سازهای سنتی 

و محلی خراسان

2سبزوارخراسان رضوی
سبزوار بخش ششتمد 

روستای گاج
صندوق کارآفرینی امید

سیدمسعود 

حسینی نژاد
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1595

توسعه کارگاه 

منبت و مبلمان 

چوبی

10مشهدخراسان رضوی
- روستای گرجی - مشهد 

کارگاه چوب رضوی
صندوق کارآفرینی امید

سیدمسعود 

رضوی
40004000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1596

بسته بندی 

زعفران و 

کشمش

4خلیل آبادخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی

روستای نصر آباد-خلیل اباد
وزارت جهاد کشاورزی16801680سیدمطهر رجائیبانک کشاورزی

1597
پرورش زنبور 

عسل
1نیشابورخراسان رضوی

-بخش زبرخان-نیشابور

روستای باغشن
صندوق کارآفرینی امید

سیدمهدی 

باغیشنی
وزارت جهاد کشاورزی680680

1598
پرورش گاو 

 راسی50شیری 
5داورزنخراسان رضوی

شهرستان داورزن بخش 

باشتین روستای ریوند
بانک کشاورزی

سیدمهدی 

حسینی زاده
وزارت جهاد کشاورزی64006400
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10خوشابخراسان رضویتولیدی کیف1599
بخش خوشاب یام روستای 

سیمان
صندوق کارآفرینی امید

سیدمهدی 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند1600
سیدنعمت اهلل 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2کاشمرخراسان رضویزنبورداری1601

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر کوهسرخ روستای 

موشک

صندوق کارآفرینی امید
سیده اعظم 

صادق نژاد
وزارت جهاد کشاورزی320320

2کاشمرخراسان رضویگوسفند داشتی1602
شهرستان -خراسان رضوی

روستای رزق آباد-کاشمر
بانک کشاورزی

سیده عصمت 

هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی800800

پست بانکروستای هدک3بردسکنخراسان رضویگاوداری شیری1603
سیده فاطمه 

حسینی هدک
وزارت جهاد کشاورزی15001500

صندوق کارآفرینی امیدشهر فیروزه1فیروزهخراسان رضویتابلو فرش1604
سیده فاطمه 

طوسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1605

بهسازی 

دامداری و 

خرید دام

2قوچانخراسان رضوی
 6پشت بیمارستان صحرایی 

9پالک 
پست بانک

سیده فاطمه 

غالمی زیدانلو
وزارت جهاد کشاورزی600600

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویخیاطی1606
سیده فاطمه 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویخیاطی1607
سیده مرضیه 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1608

کارگاه تراش 

سنگ های 

قیمتی

1مشهدخراسان رضوی

روستای - بلوار شاهنامه 

میالن - توس علیا 

آشپزخانه توس

200200سیدهادی رزمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1609
پرورش زنبور 

عسل
1نیشابورخراسان رضوی

خراسان 

رضوی،نیشابور،درود،خیابان 

نواب صفوی،مسکن مهر 

.1شماره 

بانک کشاورزی
سیدهاشم 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی355355
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پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1610
سیما ایوبی آبقه 

یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1611
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

سیما عبداللهی 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2درگزخراسان رضویتکمیل هتل1612
- بخش لطف اباد - درگز 

هتل سپیده لطف اباد
پست بانک

سیمین قربانی 

لطف آباد
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی900900شاهین صاحبیبانک کشاورزیروستای جردوی2کاشمرخراسان رضویپرواربندی بره1613

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1614
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

شایسته قادری 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1615
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

شعبان پروانه 

بروانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

1درگزخراسان رضویکشت زعفران1616

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای فضل آباد

پست بانک
شعبان شعبانی 

فضل آباد
وزارت جهاد کشاورزی450450

1617
پرورش گوساله 

پروار
پست بانکروستای نوده1تربت جامخراسان رضوی

شعیب اسمعیلی 

نوده
وزارت جهاد کشاورزی150150
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1618

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

بر  (راس 35

مبنای اصالح 

نژادی

2خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای چاه کنده

وزارت جهاد کشاورزی500500شکراله عرب نژادبانک کشاورزی

1619

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150شکراهلل پاکبازصندوق کارآفرینی امیدروستای بنی تاک1تربت جامخراسان رضوی

1620
اصالح نژاد گاو 

راس25شیری
پست بانکروستای قره جنگل1چنارانخراسان رضوی

شکراله قیمی 

بشنو
وزارت جهاد کشاورزی400400

1621
باجه خدمات 

مالی و بانکی
2تربت جامخراسان رضوی

روستای سمیع - تربت جام 

آباد
300300شکوفه رسولیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1622
روستای پشته خیابان شهید 

رحیمی
صندوق کارآفرینی امید

شکیال خواجه 

حسینی پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3تربت جامخراسان رضویپروار بندی بره1623
روستای قلعه . صالح اباد

حمام حاجی رسول
پست بانک

شمس الحق 

دهقانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1624
کشت گیاهان 

دارویی
بانک توسعه تعاونروستای یدک1قوچانخراسان رضوی

شمسی سلیمی 

زاد
وزارت جهاد کشاورزی6060

4خوشابخراسان رضویپرواربندی بره1625
- شهرستان خوشاب

روستای عبدل آباد
بانک کشاورزی

شمسی کل 

میشی
وزارت جهاد کشاورزی12001200
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1درگزخراسان رضویکشت زعفران1626

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای چقر

وزارت جهاد کشاورزی450450شمیال عبدالهیانبانک کشاورزی

1627
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدروستای بقسانی- خواف 1خوافخراسان رضوی

شهاب الدین 

تیموری بقسانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1باخرزخراسان رضویگوسفند داشتی1628
روستای -شهرستان باخرز 

هفت سویی
صندوق کارآفرینی امید

شهربانو امیری 

هفت سوئی
وزارت جهاد کشاورزی250250

وزارت جهاد کشاورزی500500شهربانو برونویپست بانکتایباد روستای پساوه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1629

صندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای حارث آباد1سبزوارخراسان رضویگلیم بافی1630
شهربانو دولت 

آبادی
5050

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100شهربانو ستونیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویحوله بافی1631
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان فیروزه1فیروزهخراسان رضویگلیم گبه1632
شهربانو شمس 

آبادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قوچانخراسان رضویقالیبافی1633

روستای فرخان راه جنب 

مدرسه دست چپ کوچه 

شهید پرهام

صندوق کارآفرینی امید
شهربانو غالم 

فرخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1634

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

وزارت جهاد کشاورزی800800شهربانو کریمیبانک توسعه تعاونخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی

1635
ایجاد اقامتگاه 

بوم گردی
3بجستانخراسان رضوی

شهر - خراسان رضوی 

روستای جزین- بجستان 
10001000شهربانو کیمیاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1636

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

وزارت جهاد کشاورزی400400شهال کمیزیصندوق کارآفرینی امیدروستای کالته مزینان1داورزنخراسان رضوی

1637
- گلیم بافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

صاحب - روستای قلعه نو 

4الزمان 
100100شهناز با آهوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1تایبادخراسان رضویحوله بافی1638
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

شهناز تاجیک 

فرمان آباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران500500شهناز توپکانلوپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی1639

1640
-کارباف سنتی 

فرت بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضوی

شهناز عباسی 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1641
خیاطی ونازک 

دوزی
پست بانکاسالم آباد1تربت جامخراسان رضوی

شهناز مجیدی 

نسب
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160

1642
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100شهین رحیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1643

استان خراسان رضوی 

شهرستان تایباد روستای 

فرمان آباد

صندوق کارآفرینی امید
شهین محمدی 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امید36روستای مزده خ امام رضا 1خلیل آبادخراسان رضویقالیبافی1644
شهین یوسفی 

خلیل آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3رشتخوارخراسان رضویتولیدی پوشاک1645

خراسان رضوی شهرستان 

-خیابان جمهوری-رشتخوار 

7جمهوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شوکت خاتمیصندوق کارآفرینی امید

1646
فرت -کاربافی 

بافی
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای آبقه
پست بانک

شیبا عزیزی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1647
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

شیپورعلی 

صادقی چوینلی
سازمان امور عشایر ایران10001000

1648
پروار بندی 

گوساله
بانک کشاورزیروستای چهار برجی-تایباد3تایبادخراسان رضوی

شیدا اسکندری 

مشهد ریز ه ئی
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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پست بانکروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی1649
شیدا یوسفی 

طایفه بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1650

پرورش 

- گوسفند 

داشی بر مبنای 

اصالح نژاد و 

آمیخته گری 

وتغذیه نوین

1خوافخراسان رضوی

- خواف - خراسان رضوی 

روستای - بخش مرکزی 

دشت

صندوق کارآفرینی امید
شیر محمد 

رضوانی ارزنه
وزارت جهاد کشاورزی400400

1651

پست تلقیح 

مصنوعی دام 

سنگین

وزارت جهاد کشاورزی500500شیراحمد داناییپست بانکشهر مشهد ریزه- تایباد 1تایبادخراسان رضوی

1652
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

شیرزاد ابراهیمی 

مقدم
سازمان امور عشایر ایران800800

1653
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران400400شیرمحمد پرنداخبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

1654

پرورشبره 

پرواری 

راسی100

3کاشمرخراسان رضوی
شهرستان کاشمرروستای 

بهاریه
بانک کشاورزی

شیرین تیموری 

قلعه باال
وزارت جهاد کشاورزی640640

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1655
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

شیما فرمان 

آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شیما کریمیبانک توسعه تعاونروستای چشمه گل1تربت جامخراسان رضویخیاطی1656

1657
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی440440صابر بهرامی نیابانک کشاورزیروستای جمبرجوق1فیروزهخراسان رضوی

1658
حوله بافی، 

فرت بافی
1تایبادخراسان رضوی

شهرستان تایباد، روستای 

آبقه
پست بانک

صابره طهماسبی 

کوه آبادی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پست بانکتایباد روستای حاجی آباد1تایبادخراسان رضویکاربافی سنتی1659
صابره میرسروری 

جهان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویچادرشب بافی1660
منزل - روستای پشته 

عبدالمجید نعمتی
صندوق کارآفرینی امید

صابره نعمتی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1661
پرورش 

بوقلمون گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی99009900صادق بیداد عربپست بانکسفیدسنگ-فریمان 13فریمانخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امید3روستای نقاب خیابان امام4خلیل آبادخراسان رضویمبلمان چوبی1662
صادق داوری 

ترشیزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1663

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

وزارت جهاد کشاورزی500500صادق شیخیصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی

1664

پرورش زنبور 

خرید  )عسل

(کلنی90

1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش زبرخان 

روستای گرینه ده باال منزل 

حسین ذبیح

وزارت جهاد کشاورزی600600صادق صدیقیصندوق کارآفرینی امید

1665
پرورش 

گوسفند داشتی
1چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای موچنان
وزارت جهاد کشاورزی400400صادق علی اکبریپست بانک

1666

بوجار 

سورتینگ بسته 

بندی انواع دانه 

ای روغنی

15گنابادخراسان رضوی
شهرستان گناباد بخش 

کاخک روستای فخ
وزارت جهاد کشاورزی20002000صادق غالمیانپست بانک

1درگزخراسان رضویکشت زعفران1667
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای پانکانلو اولیا-درگز 
بانک کشاورزی

صادق قربانی 

نوخندان
وزارت جهاد کشاورزی560450

پست بانکروستای قیاس اباد1چنارانخراسان رضویپرورش دام1668
صادق قیاس 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی400400
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1669
پرورش گاو 

شیری
2فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی فیروزه 

بخش طاغنکوه سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی400400صالح سلیمانیبانک کشاورزی

1670
احداث باغ 

انگور داربستی
بانک کشاورزیروستای فراشیان-جغتای1جغتایخراسان رضوی

صبر خان صحرا 

پیما سامقانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1تایبادخراسان رضویقالی بافی1671
-روستای فرمان آباد-تایباد

روبروی مسجد جامع
پست بانک

صبری احراری 

استادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1672

صندوق خرد و 

محلی روستای 

شیرآباد

21تربت حیدریهخراسان رضوی
-جلگه رخ -تربت حیدریه

روستای شیرآباد
صندوق کارآفرینی امید400400صبورا تیموریصندوق کارآفرینی امید

1673
- قالیبافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

نبش - روستای مهنه 

7ابوسعید 

صندوق کارآفرینی امید
صبورا محمدزاده 

مهنه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1خوافخراسان رضویگلیم بافی1674
- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای برکاء
صندوق کارآفرینی امید

صبیه کریمی 

بهلولی دونخی
9090

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1675
تولید پوشاک 

(پیراهن مردانه)
1بردسکنخراسان رضوی

-استان خراسان رضوی

بخش -شهرستان بردسکن

-روستای ظاهرآباد-شهرآباد

منزل محمد حسین زاده 

کرمانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300صدیقه امینیپست بانک

1676

پرورش و 

فرآوری 

(شترمرغ)طیور

صندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای ایزی1سبزوارخراسان رضوی
صدیقه بالش 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1677

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

حصارکوشک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صدیقه حصاریصندوق کارآفرینی امید
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پست بانکروستای رهنه1تایبادخراسان رضویقالیبافی1678
صدیقه دادللهی 

طایفه بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1679

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند

وزارت جهاد کشاورزی10001000صدیقه دلبریپست بانکروستای دلبر-سبزوار2سبزوارخراسان رضوی

1680

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان فیروزه همت آباد1فیروزهخراسان رضوی
صدیقه سید 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای سرداب1تایبادخراسان رضویحوله بافی1681
صدیقه عثمانی 

سردابی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1682

صندوق خرد 

محلی 

روستایرخنه

صندوق کارآفرینی امید400400صدیقه فرخندهصندوق کارآفرینی امیدفریمان روستای رخنه30فریمانخراسان رضوی

1683
خیاطی و نازک 

دوزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160صدیقه قربانیپست بانکاسالم آباد1تربت جامخراسان رضوی

2خلیل آبادخراسان رضویعصاره گیری1684

خراسان رضوی شهرستان 

خلیل آباد روستای دهنو 

خیابان شهید پرهیزگار

وزارت جهاد کشاورزی600600صدیقه گله دارصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی14301430صدیقه محمدیانپست بانکروستای عالقه- رباط سنگ 1تربت حیدریهخراسان رضویگوسفند داشتی1685

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدیقه نظریپست بانکروستای فرمان آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی1686

بانک توسعه تعاونتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1687
صدیقه نعمتی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویقالی بافی1688
تایبادروستای جوزقان کوچه 

شهیدخوافی
پست بانک

صرف گل 

عاشوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1689

کارگاه تولید 

شیرینی و نان 

خامه ای

2مشهدخراسان رضوی

جاده آسیایی روستای 

 نبش 2چهچه داخل چهچه

کوچه شهید شعبانی

صندوق کارآفرینی امید
صغرا قاسمی 

کردیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1تربت جامخراسان رضویتولیدی پوشاک1690
روستای مومن - تربت جام 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

صغرا میر عطایی 

خیرابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1691
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری هوشیارصندوق کارآفرینی امیدروستای عزیز اباد3سبزوارخراسان رضوی

پست بانکروستای آقکاریز1قوچانخراسان رضویقالیبافی1692
صغری 

اشمیزاقکاریز
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1693
پرورش دام 

سبک و سنگین
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مزار- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی600600صغری اکبریبانک کشاورزی

100100صغری ایوبیصندوق کارآفرینی امیدتایباد پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی1694
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2خلیل آبادخراسان رضویخیاطی1695

خراسان رضوی شهرستان 

خلیل آباد روستای دهنو 

11خیابان شهید ستوده 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری شایقیصندوق کارآفرینی امید

1696
خیاطی و 

دوخت
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صغری عابریصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای نوروزی1قوچانخراسان رضوی

1697

صندوق خرد 

محلی روستایی 

پچک

صندوق کارآفرینی امید400400صغری غنیصندوق کارآفرینی امیدگناباد کاخک روستای پچک30گنابادخراسان رضوی

1فیروزهخراسان رضویقالی بافی1698
شهرستان فیروزه روستای 

نصرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صغری نصرآبادیصندوق کارآفرینی امید

100100صغری یوسفیپست بانکتایباد فرمان آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی1699
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1700

پرورش 

2گوسفندشیری

راس0

بانک توسعه تعاونعشایر2چنارانخراسان رضوی
صفت اله نیکویی 

شفیع
سازمان امور عشایر ایران200200

2سرخسخراسان رضویدامداری1701
روستای دولت - سرخس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی400400صفدر صباحیبانک کشاورزی

1702

پرورش گاو 

شیری باهدف 

امیخته گری

بانک کشاورزیروستای حسن اباد باالجام14تربت جامخراسان رضوی
صفر کاریزی 

سمنگانی
وزارت جهاد کشاورزی65006500

1703
پرورش 

گوسفند پرواری
1نیشابورخراسان رضوی

بخش میان جلگه روستای 

باغ جهان
بانک کشاورزی

صفرعلی حجی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی540540

1704

پرورش زنبور 

عسل و 

فرآوردی 

تولیدات آن

وزارت جهاد کشاورزی500500صفرعلی غالمیپست بانکروستای آصف آباد- سرخس 2سرخسخراسان رضوی

1705

پرورش بره 

پروار و اصالح 

نژاد

1قوچانخراسان رضوی
- قوچان - خراسان رضوی 

روستای دیزادیز
بانک توسعه تعاون

صفرعلی 

محمداغلی
وزارت جهاد کشاورزی336336

سازمان امور عشایر ایران200200صفرعلی مدیرپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی1706

1707

احداث باغ 

انگور با سیستم 

داربستی

1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

نوخندان

وزارت جهاد کشاورزی400400صفرمحمد صفریپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای اکبرآباد1قوچانخراسان رضویقالیبافی1708
صفورا عیدی 

نوروزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1قوچانخراسان رضویقالیبافی1709
قوچان روستای مزرج 

خیابان رمضانی
پست بانک

صفورا غفاریان 

مزرجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150
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1710

گاوداری 

کوچک 

روستایی بر 

مبنای اصالح 

نژادی پرورش 

گاو شیری به 

 13ظرفیت 

راس

2خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- خواف بخش المی 

روستای چهارده

وزارت جهاد کشاورزی500500صفی اله منصوریپست بانک

1سرخسخراسان رضویدامداری1711
روستای حسن - سرخس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی250250صفیه آذریانبانک توسعه تعاون

1712
اقامتگاه 

بومگردی
پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضوی

صالح الدین 

احمد جامی 

پشته یی

900900
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1713
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای کاریزکهندل
بانک کشاورزی

صالح الدین 

بدرفرد
وزارت جهاد کشاورزی368368

1714

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
صالح الدین 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی150150

1715
اصالح نژاد دام 

سبک
پست بانکروستای سلیم اباد1قوچانخراسان رضوی

صمد جوادی 

سلیم آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1716
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای خیابان
وزارت جهاد کشاورزی700700صنم درپسندبانک کشاورزی
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1717

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی
صید محمد 

پهلوان
وزارت جهاد کشاورزی150150

1718

بهسازی اماکن 

دامی و 

پرورش/روستایی

 دام سبک

1خوافخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

روستای - سنگان- خواف 

4شهید فهمیده - دره 

صندوق کارآفرینی امید
ضیاء الحق 

احراری سنگانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2تربت جامخراسان رضویپرواربندی1719
خراسان رضوی بخش صالح 

اباد روستای سراب
پست بانک

ضیاءالحق 

رحمتی قلعه 

کاهی

وزارت جهاد کشاورزی800800

1720
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی340340طاهر عمارلوصندوق کارآفرینی امیدنیشابور1نیشابورخراسان رضوی

1721

نگهداری و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی 

به روش 

آمیخته گری 

طبیعی در 

نژادهای بومی 

(راس40)

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای چمن آباد
پست بانک

طاهرعلی زنگنه 

شهرکی
وزارت جهاد کشاورزی600600

100100طاهره اله دادیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی1722
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره بیکیپست بانکتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی1723
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1724

صندوق خرد 

محلی روستایی 

جزین

38بجستانخراسان رضوی

-استان خراسان رضوی

روستای -شهرستان بجستان

جزین

صندوق کارآفرینی امید
طاهره جنگجو 

جزین
صندوق کارآفرینی امید400400

1قوچانخراسان رضویکارگاه خیاطی1725
خراسان رضوی قوچان 

روستای سراب
صندوق کارآفرینی امید

طاهره 

رادمردسراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1726

توسعه دفتر 

پیشخوان 

خدمات دولت 

روستایی

3تربت جامخراسان رضوی

شهرستان تربت جام بخش 

نصراباد روستای رباط 

 و 14سمنگان بین امام رضا 

16

430430طاهره راضیبانک توسعه تعاون
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1727
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100طاهره رحیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1728
منزل - روستای جوزقان 

احسانی
صندوق کارآفرینی امید

طاهره روستایی 

ارزنه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1729

 )دامداری 

گوسفند داشتی 

)

1سرخسخراسان رضوی
روستای قوش - سرخس 

خزاعی
وزارت جهاد کشاورزی496496طاهره زالبانک کشاورزی

1730
تابلو - قالیبافی 

فرش
1کاشمرخراسان رضوی

روستای فدافن نبش خیابان 

شهید ایام کوچه شهید 

پسندیده

پست بانک
طاهره ستوده 

فدافن
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1731
خیاطی نازک 

دوزی
3فیروزهخراسان رضوی

شهرستان فیروزه خیابان 

معلم
صندوق کارآفرینی امید

طاهره شمس 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1732
طاهره شیخ 

جامی ریزه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1733
اقامتگاه بوم 

گردی
4رشتخوارخراسان رضوی

شهر جنگل خیابان کشاورز، 

33، پالک 4کشاورز 
600600طاهره صادقیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه نو آبقه1تایبادخراسان رضویقالیبافی1734
طاهره فرایدی 

بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1735

تولید و عرضه 

نان های حجیم 

و فانتزی

6خلیل آبادخراسان رضوی
روستای دهنو چهار راه 

دهنو حاشیه جاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500طاهره قمریصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای فرمان آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی1736
طاهره 

محمدحسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی300300طاهره مظلومصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای مزده1خلیل آبادخراسان رضویپرورش بره پروار1737

1738
رودوزی سنتی 

مشاغل خانگی- 
1مه والتخراسان رضوی

روستای عبدل - مه والت

1خ چمران - اباد
پست بانک

طاهره مومنی 

عبدل ابادی
5050

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1739
پرورش گاو 

 راسی19شیری 
3درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای خاخیان

بانک کشاورزی
طاهره نیرومند 

فیروزآباد
وزارت جهاد کشاورزی21892189

3بینالودخراسان رضویتولیدی پوشاک1740
دهستان طرقبه روستا نوچاه 

6 پالک 3نیاوران 
وزارت صنعت، معدن و تجارت920920طاهره والی نیاپورصندوق کارآفرینی امید

100100طاهره یوسفیصندوق کارآفرینی امیداتایباد روستای قومی1تایبادخراسان رضویکاربافی سنتی1741
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قوچانخراسان رضویفرش دستبافت1742
روستای هی هی کوچه 

4شهید دولتخواه پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150طوبی بابائیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی590590طوبی بتوئیپست بانکفیروزه روستای بتو1فیروزهخراسان رضویپرواربندی بره1743

100100طوبی چراغ دارهپست بانک6خیابان ابوالفضلی-باخرز 1باخرزخراسان رضویفرت بافی1744
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای پشته- تایباد 1تایبادخراسان رضویچادرشب بافی1745
طوبی خونگرم 

استادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1746

پرورش دام 

گوسفند )سبک 

(داشتی

1بردسکنخراسان رضوی
روستای علی آباد -بردسکن

کشمر
وزارت جهاد کشاورزی200200طوبی شبانیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای اسد آباد دربند1تایبادخراسان رضویخیاطی1747
طوبی یوسفی 

طایفه بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1748

صندوق خرد 

محلی روستایی 

بقمچ

صندوق کارآفرینی امید400400طیبه ادیب بقمچصندوق کارآفرینی امیدچناران روستای بقمچ30چنارانخراسان رضوی

1749

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

وزارت جهاد کشاورزی600600طیبه اقاجانیبانک توسعه تعاونچناران روستای حکیم اباد1چنارانخراسان رضوی

1750
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای آبقه
100100طیبه آخوندزادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1751

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای میخک1تربت جامخراسان رضوی
طیبه برهانی 

حسن اباد اقابیک
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی400400طیبه بزنگانیبانک کشاورزیسرخس روستای بزنگان1سرخسخراسان رضویپرواربندی بره1752

1753

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

2تربت جامخراسان رضوی
خراسان رضوی تربت جام 

روستای مومن اباد
وزارت جهاد کشاورزی700700طیبه جهانگیرصندوق کارآفرینی امید

4سبزوارخراسان رضویدامداری1754
بخش -شهرستان سبزوار

روستای چلقانی-روداب
سازمان امور عشایر ایران11001100طیبه دادزاییبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

پست بانکتایباد فررمان آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی1755
طیبه صالحی 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200طیبه صفریپست بانکروستای سرباال3تربت حیدریهخراسان رضویفرت بافی1756
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه عزیزی نژادبانک توسعه تعاونچناران روستای شیخ کانلو1چنارانخراسان رضویکارگاه خیاطی1757

1758
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

سلطان - شهرستان خوشاب

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200طیبه نامنیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طیبه نشیبیصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای برسالن2قوچانخراسان رضویقالیبافی1759

1760
پروش گاو 

شیری
2کاشمرخراسان رضوی

روستای کسرینه نزدیک 

منبع آب
وزارت جهاد کشاورزی400400طیبه نظافتیپست بانک

1761
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

ظریف حسین 

پورمقدم
سازمان امور عشایر ایران10001000

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره1762
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای چاه ساالر
وزارت جهاد کشاورزی480480عابدین ساالریبانک کشاورزی

15سبزوارخراسان رضویپوشاک ورزشی1763
سبزوار بخش روداب 

روستای درقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950عادل دارینیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالی بافی1764
عادله ابراهیمی 

پشته ئی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی600600عادله رحمانیبانک کشاورزیتایباد روستای خیرآباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1765

1766
خیاطی نازک 

دوزی
1فیروزهخراسان رضوی

شهر فیروزه فردوسی 

5فردوسی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عادله سالمیپست بانک

5خلیل آبادخراسان رضویخیاطی1767

روستای ارغا خ شهید 

 منزل ایرج 21رجایی 

رمضانی

صندوق کارآفرینی امید
عادله کرامتی 

خلیل آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

وزارت جهاد کشاورزی520520عارف سنگکبانک کشاورزیخیابان مطهری1تربت جامخراسان رضویخرید تراکتور1768
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1769

تکمیل مرحله 

نازک کاری 

پروژه احداث 

آسایشگاه 

بیماران روانی 

مزمن عاطف

30بینالودخراسان رضوی

فرح - سوران- جاده شاندیز 

نرسیده به چاه دهقانی -آباد 

محل احداث مرکز توان - 

بخشی عاطف

صندوق کارآفرینی امید
عارف شیخ 

االسالمی
سازمان بهزیستی کشور1500015000

1770

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای گاو چشمه1تربت جامخراسان رضوی
عارف عظیمی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی300300

1771
پرورش گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

روستای - شهرستان باخرز

چهارطاق
بانک کشاورزی

عارفه توانا 

چهارطاقی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1772
پرورش دهنده 

گوسفند و بز
1تایبادخراسان رضوی

-استان خراسان رضوی

روستای -شهرستان تایباد

حسینی

وزارت جهاد کشاورزی200200عارفه داروغهبانک توسعه تعاون

پست بانکتایباد روستای اسد اباد دربند1تایبادخراسان رضویخیاطی1773
عاطفه ابراهیم 

بیگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1774

صنایع تبدیلی 

-وتکمیلی 

تولید کود 

تولید /گوگردی 

کودهای تک 

عنصره 

وکودهای کامل 

NPKماکرو 

وزارت جهاد کشاورزی98409840عاطفه ارتش داربانک توسعه تعاونجاده روستای حسن اباد25مه والتخراسان رضوی



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 

1775

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

تقی آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عاطفه بزغانیصندوق کارآفرینی امید

1776
فرت )کارباف 

(بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

عاطفه جاللی 

آبقه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویخیاطی1777
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

عاطفه خدادادی 

کراتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1خلیل آبادخراسان رضویشتر پرواری1778
روستای جعفر آباد خیابان 

حضرت ابوالفضل
وزارت جهاد کشاورزی600600عاطفه رجبیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عاطفه عظیمیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالیبافی1779

2تربت جامخراسان رضویپرورش دام1780
تربت جام صالح اباد 

روستای شازده
وزارت جهاد کشاورزی800800عاطفه کریمیبانک توسعه تعاون

1781
تولید صنایع 

دستی
2مشهدخراسان رضوی

علی آباد  _احمد آباد مقبل 

خیابان خیر اللهی - شاهراه 

 - 3/1کوچه خیر اللهی - 

طبقه همکف

صندوق کارآفرینی امید
عاطفه ملک 

جعفریان
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویقالی بافی1782
عاطفه منعمی 

جوزقانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1783
 200بره پرواری

راسی
2خلیل آبادخراسان رضوی

روستای تکمار جاده تکمار 

سعدالدین یا کاهه
وزارت جهاد کشاورزی19001900عالمه مرادیانبانک کشاورزی

1رشتخوارخراسان رضویتولید قالیچه1784
-خیابان کشاورز-جنگل 

2کشاورز
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عالیه توکلیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای مزرج1قوچانخراسان رضویقالیبافی1785
عالیه عظیم 

مزرجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150
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100100عایشه خاکشورپست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی1786
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1787
فرت )کارباف 

(بافی
پست بانکروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

عایشه صالحی 

آبقه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1788
فرت )کارباف 

(بافی
بانک توسعه تعاونروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

عایشه علی 

محمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سبزوارخراسان رضویپرورش گوسفند1789

شهرستان سبزوار بخش 

روداب اراضی روستای 

(عشایری)شن

صندوق کارآفرینی امید
عباس اقبالی 

نسب
سازمان امور عشایر ایران18001800

وزارت جهاد کشاورزی200200عباس امیدیپست بانکروستای قیاس اباد1چنارانخراسان رضویگوسفند پرواری1790

1قوچانخراسان رضویکشت زعفران1791
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای برج زیدانلو
وزارت جهاد کشاورزی480480عباس ایزدی برجپست بانک

1792

خدمات مدرن 

سازی 

مکانیزاسیون

3بجستانخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مزار- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی677677عباس آخوندیبانک کشاورزی

1793
پرورش دام 

سبک و سنگین
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای روسنگ- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی230230عباس باقریبانک کشاورزی

30گنابادخراسان رضویفرآوری سیلیس1794
اراضی روستای نوده پشنگ 

 جاده جنگل4کیلومتر 
بانک توسعه تعاون

عباس بیگی 

ازندریانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000

5سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی1795

روستای کندکلی خیابان 

شهید صیاد روبروی شرکت 

تعاونی

وزارت جهاد کشاورزی500500عباس پریشانبانک کشاورزی

1796
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی250250عباس تقدیریانصندوق کارآفرینی امیدروستای صدخرو2داورزنخراسان رضوی
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1797

سنگ های 

قیمتی و نیم 

قیمتی فیروزه

2فیروزهخراسان رضوی

شهر فیروزه بلوا امام رضا 

پالک 9خیابان امام حسین 

13

پست بانک
عباس توزنده 

جانی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی300300عباس جبلهبانک کشاورزیشهرستان جغتای1جغتایخراسان رضویزنبور داری1798

1799
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی500400عباس جوان بختبانک کشاورزیروستای سردق3بجستانخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی460460عباس خبیریبانک کشاورزیسرخس روستای حسن اباد1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی1800

صندوق کارآفرینی امیدزوراباد1جوینخراسان رضویخرید تراکتور1801
عباس خسروی 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی750750

1802
احداث مزرعه 

زعفران
1سرخسخراسان رضوی

- مزداوند - سرخس 

روستای کالته عوض
بانک کشاورزی

عباس خلیلی 

مجومروی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1803
گوسفند وبز 

داشتی
1بجستانخراسان رضوی

یونسی خیابان شهدا 

13پالک12شهدای
وزارت جهاد کشاورزی700700عباس دلدارمقدمبانک توسعه تعاون

1804
تولید ابریشم 

خام
صندوق کارآفرینی امیدروستای بسک1تربت حیدریهخراسان رضوی

عباس دوست 

محمدی مقدم 

بایگی

صندوق کارآفرینی امید100100

1805
پرورش بره 

پرواری
بانک کشاورزیکالت روستای ابگرم2کالتخراسان رضوی

عباس ذبیحی 

گل بته
وزارت جهاد کشاورزی20002000

3مشهدخراسان رضویپرواربندی بره1806
جاده کالت روستای معین 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی13861386عباس رحمانیبانک کشاورزی

1807
دامپروری 

(صنعتی)سبک
بانک کشاورزیروستای فهندر1تربت حیدریهخراسان رضوی

عباس شیبانی 

فهندری
وزارت جهاد کشاورزی400400

1808

گلخانه زعفران 

کشت زعفران )

در فضاای بسته

وزارت جهاد کشاورزی350350عباس صیادیصندوق کارآفرینی امیدروستای ایرج آباد1خلیل آبادخراسان رضوی
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5بینالودخراسان رضویخانه بوم گردی1809

مشهد، طرقبه، روستای 

مایان علیا، خیابان گلستان 

،بعد از مسجد جامع، سمت 

راست

24002400عباس طالبیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی1810
روستای قوش - سرخس 

خزاعی
بانک کشاورزی

عباس عرب 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی360360

1811

کارگاه قالی 

بافی و تولیدی 

فرش دستباف

50بردسکنخراسان رضوی
بردسکن شهر انابد 

ساختمان خیابان کشاورز
وزارت صنعت، معدن و تجارت2500025000عباس عرسینبانک توسعه تعاون

1812

پرورش 

گوسفند داشتی 

با اصالح نژاد

3تربت جامخراسان رضوی
تربت جام صالح اباد 

روستای گوشالغر
وزارت جهاد کشاورزی400400عباس عزیزیبانک کشاورزی

2سبزوارخراسان رضویاحداث گلخانه1813

خراسان رضوی شهرستان 

سبزوار بخش ششتمد 

روستای حسن اباد

وزارت جهاد کشاورزی500500عباس علیمرادیصندوق کارآفرینی امید

1814

پرورش گل 

های آپارتمانی 

و زینتی

2گنابادخراسان رضوی
روستای - شهرستان گناباد 

باغ آسیا
وزارت جهاد کشاورزی300300عباس قالیبافانصندوق کارآفرینی امید

1815
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای چرو
صندوق کارآفرینی امید

عباس کاویانی 

مطلق
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی938938عباس کمالی پوربانک کشاورزیتایباد روستای سوران2تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند1816

1817

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
تربت جام بخش باال 

روستای علی اباد.جام
پست بانک

عباس محجوبی 

اول
وزارت جهاد کشاورزی150150
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بانک کشاورزیسرخس روستای بزنگان2سرخسخراسان رضویگوسفندداشتی1818
عباس نوری 

اپورواری
وزارت جهاد کشاورزی900900

1819
پرورش گاو 

اصالح نژاد شده
بانک کشاورزیکاشمر روستای محمدیه3کاشمرخراسان رضوی

عباسعلی 

ابراهیمی محمدیه
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1820

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

بانک کشاورزیروستای کچالنلو-قوچان2قوچانخراسان رضوی
عباسعلی 

جعفری ثانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1821

پرورش 

گاوشیری 

واصالح نژاددام 

سنگین

پست بانکروستای مزرج-قوچان2قوچانخراسان رضوی
عباسعلی حسن 

مزرجی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1822

خرید گوسفند 

داشتی نژاد 

مغانی

1باخرزخراسان رضوی
روستای ساالر - باخرز

حسین
وزارت جهاد کشاورزی600600عباسعلی دایمیبانک توسعه تعاون

1823
پرورش گاو 

شیری
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش میانجلگه 

روستای عنبرکه
وزارت جهاد کشاورزی750750عباسعلی رحیمیبانک کشاورزی

1824
پرورش 

گوسفند پرواری
1خلیل آبادخراسان رضوی

روستای سعدالدین خ 

4ولیعصر
وزارت جهاد کشاورزی560560عباسعلی سروریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی30003000عباسعلی شتر داربانک کشاورزیروستای زنده جان3کاشمرخراسان رضویدامداری1825

وزارت جهاد کشاورزی600600عباسعلی صالحصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای دهنو5خلیل آبادخراسان رضویپرورش قارچ1826

1827
احداث سایبان 

در محصول انار
بانک کشاورزیبجستان مهر آباد قدس3بجستانخراسان رضوی

عباسعلی عابدیان 

اول
وزارت جهاد کشاورزی798798
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3کاشمرخراسان رضویصنایع چوبی1828

نرسیده به -بلوار امام علی

جنب باسکول -پمپ بنزین

رمضانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000عباسعلی فیروزیصندوق کارآفرینی امید

1829

پرورش بره 

 50پرواری 

راسی

1سرخسخراسان رضوی
روستای چشمه - سرخس 

شور
بانک توسعه تعاون

عباسعلی قلی 

زاده اول 

علمیرزایی

وزارت جهاد کشاورزی400400

1830
خدمات 

کامپیوتری
1باخرزخراسان رضوی

خیابان -باخرز 

126پالک 16ابوالفضلی
صندوق کارآفرینی امید

عباسعلی قیاسی 

نوبهاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1831
تولید قارچ 

دکمه ای
1قوچانخراسان رضوی

قوچان روستای فتح اباد 

غربی
بانک کشاورزی

عباسعلی مرآتی 

خواجه ها
وزارت جهاد کشاورزی400300

1832

پرواربندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150عباسعلی مژدهپست بانکروستای بردو1تربت جامخراسان رضوی

1833
 10گاو شیری 

راسی
2درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای سعدآباد

بانک کشاورزی

عباسعلی 

مصطفایی 

سعداباد

وزارت جهاد کشاورزی11251125

1834
پرورش زنبور 

عسل
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش مرکزی 

روستای صومعه مازول
وزارت جهاد کشاورزی340340عباسعلی نجفیصندوق کارآفرینی امید

1835

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالخ 

نژاد

پست بانکروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی
عبد الجلیل 

تیموری سرخس
وزارت جهاد کشاورزی300300

1836
 11گاو شیری 

راسی
بانک توسعه تعاونروستای کوسفید-باخرز1باخرزخراسان رضوی

عبدالباسط 

پربزی کوه 

سفیدی

وزارت جهاد کشاورزی500500
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1837

توسعه کارگاه 

کابینت سازی 

MDF

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

مرگزی روستای خلیل آباد
پست بانک

عبدالباسط 

رحمانی غیاث 

آبادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت430430

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره1838
- شهرستان خوشاب

روستای سوزن ده
بانک کشاورزی

عبدالحسین کل 

میشی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1839
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

عبدالحسین یکه 

باش کهنه فرودی
سازمان امور عشایر ایران500400

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویدامپروری1840

عبدالحکیم 

خواجه حسینی 

پشته یی

وزارت جهاد کشاورزی200200

1841
پرورش دام 

سنگین
بانک کشاورزیروستای نیت1قوچانخراسان رضوی

عبدالرحمن 

احسانی فر
وزارت جهاد کشاورزی400400

1842

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

بانک کشاورزیسرخس روستای قوش عظیم2سرخسخراسان رضوی
عبدالرحمن 

اسدخانی
وزارت جهاد کشاورزی940940

1843

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای جهان آباد1تربت جامخراسان رضوی

عبدالرحیم 

سلطانی جهان 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی150150

1844

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای تیمنک علیا1تربت جامخراسان رضوی
عبدالرحیم 

عظیمی فر
وزارت جهاد کشاورزی150150

2تایبادخراسان رضویبره پروار1845
روستای - شهرستان تایباد

چهاربرجی
بانک توسعه تعاون

عبدالرسول 

رحیم بایی
وزارت جهاد کشاورزی450450
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1846
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزییوسف اباد1جوینخراسان رضوی

عبدالرسول 

یوسف ابادی
وزارت جهاد کشاورزی940686

1847
پرورش بره 

پرواری
2تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت - خراسان رضوی 

- جلگه رخ - حیدریه 

روستای احمدآباد خزاعی

بانک کشاورزی
عبدالرضا 

خانسواری
وزارت جهاد کشاورزی550550

1848

مرکز اقامتی 

خواجه 

نصیرالدین 

رادکان

2چنارانخراسان رضوی

- دهستان رادکان - چناران 

مرکز اقامتی خواجه 

نصیرالدین

صندوق کارآفرینی امید
عبدالرضا 

کاظمیان
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی475475عبدالستار یعقوبیبانک کشاورزیتایباد روستای کرات1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1849

صندوق کارآفرینی امیدروستای کمرچه1تربت جامخراسان رضویگوسفند داشتی1850
عبدالصمد 

احمدزاده
وزارت جهاد کشاورزی150150

1851
تولید صنایع 

چوبی
2خوشابخراسان رضوی

سبزوار بخش خوشاب 

روستای رباط جز
صندوق کارآفرینی امید

عبدالصمد 

میرزائی نیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

بانک توسعه تعاونتایباد روستای حسینی3تایبادخراسان رضویگاو شیری1852
عبدالطیف 

مجیدی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1853

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

 100)بومی 

(راس

3خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای هزار خوشه
پست بانک

عبدالعظیم 

داروغه غیاث 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی16001600

1854

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

بانک کشاورزیروستای چاله زرد- سرخس 1سرخسخراسان رضوی

عبدالعلی 

اسماعیل زیی 

مقدم

وزارت جهاد کشاورزی392392
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پست بانکتایباد روستای کرات1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند1855
عبدالعلی 

خدادادی کراتی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره1856
- شهرستان خوشاب

روستای دهنه شور
وزارت جهاد کشاورزی227227عبدالعلی نوروزیبانک کشاورزی

1857

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای جهان آباد1تربت جامخراسان رضوی

عبدالکریم 

سلطانی جهان 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی150150

1858
 90زنبورداری 

کلنی
وزارت جهاد کشاورزی380380عبدالکریم صادقیصندوق کارآفرینی امیدتایباد دشت کرات1تایبادخراسان رضوی

1859
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای قلعه حمام 

حاجی رسول

بانک کشاورزی
عبدالکریم 

کریمی کالته قلی
وزارت جهاد کشاورزی700700

1860
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

تربت جام صالح اباد 

روستای یکه توت
بانک کشاورزی

عبداهلل سلجوقی 

عزیزی
وزارت جهاد کشاورزی735735

1861
پرورش گاو 

شیری
1کالتخراسان رضوی

کالت بخش زاوین روستای 

ابگرم
وزارت جهاد کشاورزی600600عبداهلل معینیبانک کشاورزی

1862

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

پست بانکروستای تقز علیا1تربت جامخراسان رضوی

عبدالمجید 

رحمن پورچنگ 

ابادی

وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی24002400عبداله ابوچناریبانک کشاورزیجغتای روستای ابوچناری5جغتایخراسان رضویگاوشیری1863

1864
خرید تراکتور و 

ادوات
صندوق کارآفرینی امیدرازی1جوینخراسان رضوی

عبداله ارشادی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی900900
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1865

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی95

2باخرزخراسان رضوی
روستای شهرک - باخرز

بهشتی
پست بانک

عبداله اسدالهی 

سلطان ابادی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1866
پرورش گاو 

شیری
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش زبرخان 

روستای دیش دیش
وزارت جهاد کشاورزی11501150عبداله دشتیبانک کشاورزی

1867

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی
عثمان پهلوان 

تاکک
وزارت جهاد کشاورزی300300

1868
پرورش دام 

وسبک وسنگین
1تربت جامخراسان رضوی

تربت جام بخش پایین جام 

روستای شهدآباد
وزارت جهاد کشاورزی150150عثمان چوپانیپست بانک

1869
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای محمداباد قدس2تایبادخراسان رضوی

عثمان کبودانی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی11981198

1870

صندوق خرد 

محلی روستایی 

کالت

صندوق کارآفرینی امید400400عذرا امامیصندوق کارآفرینی امیدگناباد کاخک روستای کالت30گنابادخراسان رضوی

1871
فرش و گلیم 

فرش ترنج نگاره
15گنابادخراسان رضوی

روستای عزیز اباد بخش 

مرکزی
600600عذرا صفاییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عذرا عباسی فردصندوق کارآفرینی امیدروستای قمی1تایبادخراسان رضویخیاطی1872
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1873

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت و برش 

لباس

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

صمان
صندوق کارآفرینی امید

عذرا کالته 

مرجان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی1874
عزت تاجیک 

رودی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره1875
نیشابور بخش زبرخان 

روستای یوسف آباد
وزارت جهاد کشاورزی687687عزت تازیکیبانک کشاورزی

1876
پرورش گوساله 

(پرواری)
وزارت جهاد کشاورزی750750عزت مهربانیبانک کشاورزینیشابور روستای باغشن گچ1نیشابورخراسان رضوی

1رشتخوارخراسان رضویقالی بافی1877

خراسان رضوی شهر 

رشتخوار امام خمینی 

0 پالک 2شمالی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150عزت نجف پورصندوق کارآفرینی امید

1878
تولید و تعمیر 

کابینت چوبی
1زاوهخراسان رضوی

شهر دولت -شهرستان زاوه

اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300عزیزاله ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

1879
پرورش 

گوسفند داشتی
1سرخسخراسان رضوی

روستای حسن - سرخس 

21شهیدآذریان - آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200عزیزاله آذریانصندوق کارآفرینی امید

1880
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

عزیزاله سلیمانی 

نیا
سازمان امور عشایر ایران500500

بانک کشاورزیروستای حصار1قوچانخراسان رضویدامپروری1881
عزیزاله عقیقی 

حصار
وزارت جهاد کشاورزی540540

1882
پرورش گاو 

شیری
3زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه

روستای میرآباد-مرکزی
پست بانک

عزیزاله مومن 

میرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1883
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500عزیزاله نامدارپوربانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی
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1884
پرورش دام 

سبک و سنگین
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مرندیز- بجستان
وزارت جهاد کشاورزی320320عسکر احمدنژادبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای پشته-تایباد1تایبادخراسان رضویگاو شیری1885
عصمت اله نوری 

پشته یی
وزارت جهاد کشاورزی750750

4سبزوارخراسان رضویدامداری1886
بخش -شهرستان سبزوار

روستای چلقانی –روداب 
سازمان امور عشایر ایران11001100عصمت امامی کیابانک توسعه تعاون

پست بانکروستای حاجی آباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی1887
عصمت ایوبی 

ماکو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی400400عصمت آذریانبانک توسعه تعاونسرخس روستای حسن اباد2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی1888

1فیروزهخراسان رضویگلیم گبه1889
شهرستان فیروزه خیابان 

امام خمینی
200200عصمت بازوبندیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1890

پرواربندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

پست بانکروستای منصوریه1تربت جامخراسان رضوی
عصمت 

پوردلکش بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1891

گوسفند 

 100داشتی

راسی

سازمان امور عشایر ایران500500عصمت توپکانلوپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضوی

1892

بافت تابلو 

مشاغل - فرش

خانگی

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت 

آباد
پست بانک

عصمت جوان 

همت اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3کاشمرخراسان رضویگاو شیری1893
کاشمر روستای کسرینه 

خیابان صیاد شیرازی
بانک کشاورزی

عصمت دهقان 

کسرینه
وزارت جهاد کشاورزی16001600

صندوق کارآفرینی امیدروستای رهنه1تایبادخراسان رضویقالیبافی1894
عصمت 

زیبادوست بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1895
کارگاه تولیدی 

قالی بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عصمت شیبانیپست بانکتربت حیدریه روستای فدرد1تربت حیدریهخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عصمت صفدریصندوق کارآفرینی امیدروستای نوبهار1چنارانخراسان رضویخیاطی1896

بانک توسعه تعاوننیشابور روستای در بهشت1نیشابورخراسان رضویگاوداری1897
عصمت عددیان 

نیشابوری
وزارت جهاد کشاورزی950950

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160عصمت عظیمیپست بانکروستای کالته رحمان1فریمانخراسان رضویقالی بافی1898

1899

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

2سرخسخراسان رضوی
روستای اسالم - سرخس 

قلعه
بانک کشاورزی

عصمت علی 

میرزایی
وزارت جهاد کشاورزی350350

1قوچانخراسان رضویقالیبافی1900
قوچان روستای مزرج 

28خیابان شهید پارسا پالک
پست بانک

عصمت غفاریان 

مزرجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1901

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای جلیل اباد1تربت جامخراسان رضوی
عصمت غوریانی 

محمود ابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1902
اقامتگاه بوم 

گردی
2خلیل آبادخراسان رضوی

-شهر کندر-بخش ششطراز 

12خیابان ولی عصر 
700700عصمت محمدپورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عصمت مرادیصندوق کارآفرینی امیدروستای ارزنچه علیا1تایبادخراسان رضویخیاطی1903

1904
پرورش دام 

سنگین
بانک کشاورزیروستای بزنجرد اسالمی5باخرزخراسان رضوی

عطا محمد 

اسالمی خیدیزی
وزارت جهاد کشاورزی40004000
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1905

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150عطامحمد خلیلیصندوق کارآفرینی امیدروستای رحیم اباد1تربت جامخراسان رضوی

بانک توسعه تعاونروستای سمنگان-تایباد1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند1906
عطامحمد 

فرهمند
وزارت جهاد کشاورزی230230

پست بانکتایباد روستای کرات1تایبادخراسان رضویگاو شیری1907
عطیه توکلی 

پشته ئی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1908
اقامتگاه بوم 

گردی کریز
3کاشمرخراسان رضوی

- کاشمر-خراسان رضوی

-خیابان آبشار-روستای کریز

 جنب مدرسه

پست بانک
عطیه رضازاده 

ابرند آبادی
17501750

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1909

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستای آبدراز 

سرخس

40سرخسخراسان رضوی
سرخس بخش مرزدران 

روستای آبدراز
صندوق کارآفرینی امید400400عطیه الغریصندوق کارآفرینی امید

1910
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران750750عظیم جاویدیبانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان4قوچانخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عفت اجنگانصندوق کارآفرینی امیدرشتخوار روستای مهدی آباد2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی1911

2جوینخراسان رضوینبات پزی1912

-استان خراسان رضوی

بخش -شهرستان جوین

روستای اسماعیل -عطاملک

جنب جاده اصلی-آباد

صندوق کارآفرینی امید
عفت اسماعیل 

ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1913

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی150150عفت اقبالیپست بانکروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی
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1کاشمرخراسان رضویگاوداری شیری1914

روستای زنده جان - کاشمر 

کوچه مسجد امام حسن - 

مجتبی

وزارت جهاد کشاورزی400400عفت حسین زادهبانک کشاورزی

1915
- خیاطی

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

- روستای عبدل آباد 

5چمران 

صندوق کارآفرینی امید
عفت خسروی 

عبدل آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای کردیان1باخرزخراسان رضویتولید گلیم1916
عفت زارع 

کردیانی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1917

طرح توسعه 

کارگاه قالی 

-بافی زینلی 

قوشق آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عفت زینلیصندوق کارآفرینی امیدچناران روستای قوشق اباد3چنارانخراسان رضوی

1918
- کارباف سنتی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

امام - روستای عبدل آباد 

13خمینی 
صندوق کارآفرینی امید

عفت سعیدی 

عبدل ابادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1919

پرورش 

دا)گوسفندمغانی

(شتی

بانک توسعه تعاونروستای چهارطاق-باخرز1باخرزخراسان رضوی
عفت سلیمانی 

سدهی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1920

کارگاه پوست 

گیری غالت و 

آرد سبوس دار

وزارت جهاد کشاورزی15301530عفت شاطریانبانک کشاورزیروستای ارغا –خلیل اباد 3خلیل آبادخراسان رضوی

1921

صندوق خرد 

محلی روستایی 

زیبد

30گنابادخراسان رضوی

گناباد روستای زیبد شهرک 

احمدآباد منزل مصطفی 

عجم

صندوق کارآفرینی امید400400عفت فروتنصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویخیاطی1922
عفت هراتی 

همت آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1923

تولیدی وپخش 

پوشاک و لباس 

فرم مدارس و 

البسه 

بیمارستانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت560560عقیل آویژگانصندوق کارآفرینی امیدششتمد روستای خرسف15سبزوارخراسان رضوی

1924
تولیدپارچه 

ابریشمی
صندوق کارآفرینی امیدروستای بسک2تربت حیدریهخراسان رضوی

عقیله حایری 

مهنه
صندوق کارآفرینی امید100100

1925
پرورش 

گاوشیری
بانک کشاورزیروستای دستجرد1فیروزهخراسان رضوی

عالمحسین 

بازوبندی
وزارت جهاد کشاورزی576576

1926

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران450450علی اصغر میریبانک توسعه تعاونمظفراباد1بردسکنخراسان رضوی

1927
تولید مبل 

وصنایع چوبی
7خلیل آبادخراسان رضوی

شهرستان ,خراسان رضوی 

, بخش ششطراز, خلیل اباد 

روستای علی ,دهستان کویر 

اباد برکال

صندوق کارآفرینی امید
علی پاسباز 

طاهری
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1928
پرورش صنعتی 

گاو شیری
بانک کشاورزیروستای سیداباد-چناران1چنارانخراسان رضوی

علی جعفری 

سیداباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1929

پرورش گاو 

شیری و تولید 

محصوالت لبنی

4فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

زروند
وزارت جهاد کشاورزی18001800علی گرمابیبانک کشاورزی

1930
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایری مشهد1مشهدخراسان رضوی

علی ابراهیم 

پورمشهدی نژاد
سازمان امور عشایر ایران583583
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1931
پرورش 

گوسفند داشتی
3تربت جامخراسان رضوی

تربت جام صالح اباد 

روستای جعفریه
وزارت جهاد کشاورزی400400علی ابراهیمیبانک کشاورزی

1932

مصنوعات 

چوبی و ام دی 

تف

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای قومی1تایبادخراسان رضوی

علی احمد 

کریمی 

احمدآبادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت990990

1933

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400علی احمدی نژادپست بانکبردسکن درونه1بردسکنخراسان رضوی

2جوینخراسان رضویسینما سیار1934

شهرستان -خراسان رضوی

روستای -شهر نقاب-جوین

عباس اباد عرب

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی10001000علی اریاکیاصندوق کارآفرینی امید

1935
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای دولو
صندوق کارآفرینی امید

علی استادقریه 

دولو
وزارت جهاد کشاورزی500500

1936

خرید خودروی 

سواری 

جابجایی مسافر

1زاوهخراسان رضوی
شهرستان زاوه بخش 

سلیمان روستای جعفراباد
600600علی اسدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1937
پرورش گاو 

شیری
1بجستانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

-روستای زین آباد-بجستان

1پالک فرعی 

بانک کشاورزی
علی اسما عیل 

زاده مقدم
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1938
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

علی اسماعیلی 

هاشم آبادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1939
پرورش گاو 

شیری
پست بانکروستای قیاس اباد1چنارانخراسان رضوی

علی اصغر 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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1940

تکمیل پروژه 

احداث گاوداری 

 1000مولد 

راسی

33نیشابورخراسان رضوی

- بخش زبرخان - نیشابور 

- دهستان اسحاق آباد 

دشت ملحه

وزارت جهاد کشاورزی4350043500علی اصغر اخالقیبانک کشاورزی

1941
 9گاوداری 

راسی شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

علی اصغر 

اسماعیلی هاشم 

ابادی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

1942

پرواربندی بره 

باهدف افزایش 

وزن

پست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
علی اصغر افکن 

خیرابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1943

سفالگری 

کاربردی و 

تزیینی

5سبزوارخراسان رضوی
سبزوار روستای برآباد بخش 

روداب
صندوق کارآفرینی امید

علی اصغر 

برآبادی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1944
پرورش 

گوسفندداشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500علی اصغر بستودهپست بانکبردسکن روستای مظفراباد1بردسکنخراسان رضوی

1945

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

2سرخسخراسان رضوی
روستای دولت - سرخس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی599599علی اصغر پیریبانک کشاورزی

1946
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای محمد آباد گفت2جغتایخراسان رضوی

علی اصغر 

جغتایی
وزارت جهاد کشاورزی10601060

2نیشابورخراسان رضویبوم گردی1947
درود ، خیابان امام خمینی ، 

28روبروی امام خمینی 
صندوق کارآفرینی امید

علی اصغر 

رامشینی
23102310

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1948

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

صندوق کارآفرینی امیدروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
علی اصغر 

رحمتی جامی
وزارت جهاد کشاورزی150150
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1949

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

پست بانکروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی
علی اصغر 

رضایی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

1950

پرورش 

گاوشیری 

واصالح نژاددام 

سنگین

بانک کشاورزیاراضی آبگرگ-قوچان4قوچانخراسان رضوی
علی اصغر 

رمضانی دولو
وزارت جهاد کشاورزی1700170

1951

پرورش دام 

گوسفند )سبک

(داشتی

2کاشمرخراسان رضوی
کاشمر کوهسرخ روستای 

طرق
بانک توسعه تعاون

علی اصغر 

روشندل طرقی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1952
پرورش 

گوسفند پرواری
1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای ابراهیمی- خواف 
صندوق کارآفرینی امید

علی اصغر زنگنه 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2خوشابخراسان رضویکشت زعفران1953
سلطان - شهرستان خوشاب

اباد
وزارت جهاد کشاورزی300300علی اصغر سیفیبانک کشاورزی

1954
توسعه و تجهیز 

سم فروشی
بانک کشاورزیرشتخوار1رشتخوارخراسان رضوی

علی اصغر 

صالحی پور
وزارت جهاد کشاورزی180180

1955
پرورش 

گوسفندپرواری
پست بانککاشمر روستای محمدیه3کاشمرخراسان رضوی

علی اصغر ضیایی 

رستم زاده
وزارت جهاد کشاورزی800800

صندوق کارآفرینی امیدکالت خوارزم محله1کالتخراسان رضویتولیدی پوشاک1956
علی اصغر غالمی 

عرفانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1957
ایجاد اقامتگاه 

بومگردی
3گنابادخراسان رضوی

-گناباد-خراسان رضوی

روستای قوژد
پست بانک

علی اصغر 

فرشادی نیا
600600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1958
تولید ابریشم 

خام
100100علی اصغر قربانیصندوق کارآفرینی امیدخیابان امام خمینی- بایگ 2تربت حیدریهخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1959
-تولید خامه 

....کره و
5جوینخراسان رضوی

کالته -خراسان رضوی 

میمری
صندوق کارآفرینی امید

علی اصغر کالته 

میمری
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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بانک کشاورزیجغتای روستای نوباغ1جغتایخراسان رضویکاشت زعفران1960

علی اصغر 

کیوانلو 

شهرستانکی

وزارت جهاد کشاورزی200200

1961

کاشت و 

پرورش گل 

محمدی

بانک کشاورزیروستای قطن آباد-نیشابور1نیشابورخراسان رضوی
علی اصغر 

مطهریان
وزارت جهاد کشاورزی320320

1962
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی340272علی اصغر معیریبانک کشاورزیسبزوار1سبزوارخراسان رضوی

3رشتخوارخراسان رضویبوم گردی1963
خراسان رضوی شهرستان 

.رشتخوار روستای کریم آباد
صندوق کارآفرینی امید

علی اصغر 

منصوری
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1964

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی150150علی افشاریصندوق کارآفرینی امیدروستای خیر اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

1965
پروش گوسفند 

راسی100پروار 
وزارت جهاد کشاورزی250250علی اکبر باقریپست بانکروستایی سید اباد1چنارانخراسان رضوی

1966
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

علی اکبر براتی 

کلر
سازمان امور عشایر ایران10001000

1967
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی 

- شهرستان رشتخوار 

روستای کریم آباد

وزارت جهاد کشاورزی550550علی اکبر برخوربانک کشاورزی

1فیروزهخراسان رضویپرواربندی بره1968
خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه روستای قالیباف
وزارت جهاد کشاورزی204204علی اکبر بزقانیبانک کشاورزی
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1969

پرواربندی 

 40گوساله 

راسی

2مشهدخراسان رضوی

- بخش احمدآباد - مشهد 

 جاده مشهد 45کیلومتر 

روستای - تربت حیدریه 

حسن آباد سرجام

وزارت جهاد کشاورزی12001200علی اکبر پهلوانبانک کشاورزی

1970

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی
علی اکبر پور 

حاتم مومن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1971
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
2جغتایخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای جبله-جغتای
وزارت جهاد کشاورزی10401040علی اکبر جبلهبانک کشاورزی

1972
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای فخر اباد1قوچانخراسان رضوی

علی اکبر حسن 

زاده قرغاب
وزارت جهاد کشاورزی100100

1973
پرورش گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

روستای شهید -باخرز 

بهشتی
وزارت جهاد کشاورزی600600علی اکبر حمیدیپست بانک

1974
تولید ابریشم 

خام
پست بانک11خیابان ولیعصر- بایگ 2تربت حیدریهخراسان رضوی

علی اکبر حیران 

بایگی
250250

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3چنارانخراسان رضویپرواربندی بره1975
خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای شترپا
وزارت جهاد کشاورزی20002000علی اکبر خوشدلبانک کشاورزی

1976

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

داشتی /سبک

همراه با اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

روستای نهور- سنگان
وزارت جهاد کشاورزی300300علی اکبر دالکهپست بانک
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1977
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امیدرامشین2جوینخراسان رضوی

علی اکبر 

رامشینی
وزارت جهاد کشاورزی510510

1978

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
چاه موتور -شهر انابد 

شهیدنودهی
سازمان امور عشایر ایران500500علی اکبر رضاییبانک کشاورزی

1979

پرورش گاو 

 20شیری 

-راسی مولد

صنعتی

2گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی گناباد 

کاخک مجتمع گاوشیری 

دلیران

وزارت جهاد کشاورزی640640علی اکبر ره جوبانک کشاورزی

1درگزخراسان رضویکشت زعفران1980

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای کهنه قلعه

بانک کشاورزی
علی اکبر روشن 

بخش
وزارت جهاد کشاورزی450450

1981

پرورش گاو 

شیری 

واحدصنعتی 

ومکانیزه 

راسی با 102

راس دام 50

مولد

14مه والتخراسان رضوی

شهرستان مه والت بخش 

شادمهر روستای زرمهر 

گاوداری صنعتی مهندس 

روشنی زرمهری

وزارت جهاد کشاورزی50005000علی اکبر روشنیبانک کشاورزی

1982

احداث 

بندخاکی جمع 

آوری آبهای 

سطحی چاهدر 

(آبخیز داری)

7مشهدخراسان رضوی

سه - جاده مشهد نیشابور 

- دست چپ - راهی باغچه 

- بعداز روستای داشخانه 

مراتع چاه در

بانک کشاورزی
علی اکبر 

ساالریان
وزارت جهاد کشاورزی40004000

1983

پرواربندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

صندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه شیر1تربت جامخراسان رضوی
علی اکبر سروری 

قلعه شیری
وزارت جهاد کشاورزی150150



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 

1984

 500پرواربندی 

راسی بره و 

استخر چند 

منظوره 

کشاورزی

2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی، تربت جام، 

صالح آباد، اراضی روستای 

پری آباد

بانک توسعه تعاون

علی اکبر 

سلیمانی صالح 

ابادی

وزارت جهاد کشاورزی16001600

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره1985
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای رییسی
وزارت جهاد کشاورزی860860علی اکبر شاکریبانک کشاورزی

1زاوهخراسان رضویگوسفند داشتی1986
بخش -شهرستان زاوه 

روستای صفی اباد- مرکزی 
بانک کشاورزی

علی اکبر شیبانی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی400400

1نیشابورخراسان رضویپروار بندی بره1987
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای شهرآباد
بانک کشاورزی

علی اکبر 

صحرایی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1988
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی اکبر طاهریصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

1989
پرورش 

گوسفند پرواری
1خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد روستای ابراهیم 

آباد خ صاحب الزمان
صندوق کارآفرینی امید

علی اکبر 

طاهریان
وزارت جهاد کشاورزی500500

1990
 100گاوداری 

راسی شیری
5چنارانخراسان رضوی

چناران بخش گلبهار 

روستای شریف آباد
بانک توسعه تعاون

علی اکبر عاجل 

تربقانی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1991
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

علی اکبر عربی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1992

طرح توجیهی 

پرواربندی بره 

 راسی190

2مشهدخراسان رضوی
- بخش احمدآباد - مشهد 

روستای دیزباد سفلی
وزارت جهاد کشاورزی950950علی اکبر فرخیبانک کشاورزی

1993
پروار بندی دام 

داشتی
3مشهدخراسان رضوی

جاده کالت روستای درغز 

مجتمع دامداری درغز
بانک کشاورزی

علی اکبر فرهاد 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران43004300

وزارت جهاد کشاورزی500500علی اکبر فالحپست بانکروستای کیذور-سبزوار4سبزوارخراسان رضویکاشت زعفران1994
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1995
گاوداری 

 راسی10شیری
1تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه بخش مرکزی 

روستای نوغاب
بانک کشاورزی

علی اکبر قاینی 

مرجانه گی
وزارت جهاد کشاورزی240240

1996
پرورش 

گاوشیری
1بینالودخراسان رضوی

جاده طرقبه امام رضاده 

43پالک 
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی اکبر قربانیبانک کشاورزی

1997
پرورش بره 

پرواری
بانک کشاورزیروستای حاجی آباد-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

علی اکبر کریمی 

حاجی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1998

مجتمع 

گردشگری، 

فرهنگی و 

خدماتی رفاهی

20فریمانخراسان رضوی

- محور فریمان24کیلومتر 

مشهد مقدس، سمت راست، 

صداقت

27002700علی اکبر گیاهیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1999
پرورش 

گوسفند داشتی
2بجستانخراسان رضوی

- شهرستان بجستان 

روستای ابوالخازن
وزارت جهاد کشاورزی370370علی اکبر مجهولبانک کشاورزی

2000
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

علی اکبر 

محمدتقی 

پورمقدم

سازمان امور عشایر ایران450450

2001
پروروش 

گوسفند داشتی
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی488488علی اکبر مصیبیبانک کشاورزی

16رشتخوارخراسان رضویپسته پاک کنی2002

شهر جنگل روستای جنت 

آباد حد فاصله جنگل جنت 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی70007000علی اکبر مومنیبانک کشاورزی

2003
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزی8روستای زنده جان رسالت 2کاشمرخراسان رضوی

علی اکبر نژاد 

رمضان
وزارت جهاد کشاورزی500500

2004
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

علی اکبر نظافتی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000



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 

2005

پرورش گوساله 

پرواری باهدف 

افزایش وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150علی اکبر نعمتیپست بانکروستای راط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی

2006
پرورش 

گوسفند داشتی
4جوینخراسان رضوی

باال جوین روستای حسین 

آباد
بانک کشاورزی

علی اکبر یزدان 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی44911291

2007

واحد تولیدی 

گلخانه ای 

سیزی و صیفی 

جات

وزارت جهاد کشاورزی10401040علی اکبر یوسفیپست بانکقلندرآباد6فریمانخراسان رضوی

2008

برورش بز سانن 

اصالح نژاد 

شیری

1چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران بخش مرکزی 

روستای قلقوچان

پست بانک
علی اکبر یوسفی 

چهارسو
وزارت جهاد کشاورزی500500

2009

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن روستای اسماعیل 

اباد
سازمان امور عشایر ایران400400علی اکبریبانک کشاورزی

2010
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی امینی نقابیصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

2011
زنبورداری و 

تولید عسل
بانک کشاورزیروستای بقیع2نیشابورخراسان رضوی

علی اوسط 

فروغی زاده
وزارت جهاد کشاورزی10401040

2012
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی650650علی ایزدیانبانک کشاورزیسبزوار روستای کسکن3سبزوارخراسان رضوی

2013
احداث مزرعه 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی200200علی ایوبیبانک کشاورزیروستای بزنگان- سرخس 1سرخسخراسان رضوی

2014
داربستی کردن 

باغ انگور
وزارت جهاد کشاورزی250200علی آدینهبانک کشاورزیقوچان روستای چاالکی1قوچانخراسان رضوی
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2015
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی720720علی بازوبندیبانک کشاورزیفیروزه بازوبند1فیروزهخراسان رضوی

2016
پرورش زنبور 

عسل
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار،بخش رودآب ، 

روستای برآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200علی برابادیصندوق کارآفرینی امید

2017
خیاطی تولیدی 

لباس زنانه
3سبزوارخراسان رضوی

شهرستان سبزوار بخش 

روستای براباد-روداب 
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500علی برآبادیصندوق کارآفرینی امید

2018
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

رشتخوار،روستای کریم آباد
وزارت جهاد کشاورزی400400علی برخوربانک کشاورزی

2019

پرورش 

گوسفند 

راس100

پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضوی
علی برزگر 

سیداباد
وزارت جهاد کشاورزی250250

2020
خرید ماشین 

آالت
1بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای جزین- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی640640علی بشپولپست بانک

2021
گوسفند داشتی 

 راسی33
2زاوهخراسان رضوی

شهرستان زاوه روستای 

علیک
وزارت جهاد کشاورزی600600علی بی ریابانک کشاورزی

2022

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن روستای شریعت 

اباد
سازمان امور عشایر ایران500500علی پرده شناسبانک کشاورزی

2023
خدمات 

دامپروری
وزارت جهاد کشاورزی189189علی پژوهانبانک کشاورزیروستای جبله نو-جغتای1جغتایخراسان رضوی

2024
پرورش گیاهان 

دارویی
2گنابادخراسان رضوی

روستای - شهرستان گناباد 

باغسیاه
بانک توسعه تعاون

علی پیرزاده 

مقدم باغسیاه
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2025
پرورش 

گوسفند پرواری
1خوافخراسان رضوی

- کیبر - بخش جلگه زوزن 

روستای چاه خشت
بانک کشاورزی

علی تریخ عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی500500



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 

2026

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای سمسرا سفلی1تربت جامخراسان رضوی
علی جان 

مخصوص
وزارت جهاد کشاورزی300300

2027

پرورش بره 

پروار با هدف 

افزایش وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150علی جانیپست بانکروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی

2028
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی600600علی جعفریصندوق کارآفرینی امیدنیشابور1نیشابورخراسان رضوی

2029

کشت و کار گل 

کشت )محمدی 

بافت و اصالح 

(شده

3کاشمرخراسان رضوی
روستای  –کاشمر کوهسرخ 

قنات تک سرخ –سنجدک 
وزارت جهاد کشاورزی560560علی جوادیپست بانک

2030
پرواربندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

13سیداباد نبش دانش 
وزارت جهاد کشاورزی250250علی حاجی علیپست بانک

2031
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500علی حسن زادهبانک کشاورزیروستای عمارت1قوچانخراسان رضوی

1درگزخراسان رضویبره پروار2032

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای جشن آباد

وزارت جهاد کشاورزی425425علی حسن زادهبانک کشاورزی

2033

توسعه 

زنبورداری به 

 کندو80تعداد 

1درگزخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای تاج الدین- درگز 
وزارت جهاد کشاورزی640640علی حسن زادهبانک کشاورزی

2034
پرورش 

گوسفند داشتی
1چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای موچنان
پست بانک

علی حسن 

زحمتکش
وزارت جهاد کشاورزی400400
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2035
گاوداری شیری 

 راسی40
3چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای هاشم آباد
بانک کشاورزی

علی حسن 

سلیمی حاجی 

تقی

وزارت جهاد کشاورزی36003600

2036
پرورش 

گوسفندداشتی
صندوق کارآفرینی امیدرشتخوار روستای فاردق1رشتخوارخراسان رضوی

علی حسن نیا 

فادرقی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2037
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای فخر اباد1قوچانخراسان رضوی

علی حسین پیر 

فخر ابادی
وزارت جهاد کشاورزی200160

2038

پرورش شتر 

داشتی بر 

مبنای اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی
بخش سنگان روستای چاه 

زول
وزارت جهاد کشاورزی500500علی حسینیپست بانک

2039

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

3تربت جامخراسان رضوی
روستای رونج روبروی 

نانوایی پایین روستا
وزارت جهاد کشاورزی15001500علی حسینی کیابانک کشاورزی

2040

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500علی حسینی نژادبانک کشاورزیروستای باال جو1بردسکنخراسان رضوی

2041
تولید ادوات 

کشاورزی
2درگزخراسان رضوی

بخش - شهرستان درگز 

- بلوار امام رضا - چاپشلو 

کوچه تعمیرگاه

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500علی حیدریبانک توسعه تعاون

2042
پروار بندی بره 

راس270
2چنارانخراسان رضوی

چناران روستای محمد اباد 

بلوچ
وزارت جهاد کشاورزی25002500علی خزیمهبانک کشاورزی

2043

تولید لوازم 

اداری و 

مصنوعات چوبی

2زاوهخراسان رضوی

دولت آباد - شهرستان زاوه

بلوار امام رضا جنب اداره 

پست

صندوق کارآفرینی امید
علی خسروی 

سهل آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000
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2044

دامداری و 

پرورش دام 

سنگین

2نیشابورخراسان رضوی

روستای کارجیج بخش 

مرکزی شهرستان نیشابور 

خراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی11001100علی خورشاهیبانک کشاورزی

5قوچانخراسان رضویمصنوعات چوبی2045

اراضی حسن آباد محله 

نظرآباد کوچه زارع کوچه 

شهید حسن زادگان پالک 

صفر طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500علی خیاط اوغازصندوق کارآفرینی امید

2046

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400علی خیریپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

2047
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران760760علی خیناگربانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

2048
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

علی داد علی 

زاده قاچکانلو
سازمان امور عشایر ایران500400

2049
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500علی داغستانیبانک کشاورزیعشایر3قوچانخراسان رضوی

2050
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر سرخس

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500400علی داغستانیبانک کشاورزی

2051
پرورش 

گوسفند داشتی
1زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه 

روستای حشمت - مرکزی 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی800800علی دلگرمبانک کشاورزی

2نیشابورخراسان رضویگاوداری صنعتی2052
جاده روستای - نیشابور 

دشت
وزارت جهاد کشاورزی11201120علی دهنویپست بانک

2053
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیکالته نو2بردسکنخراسان رضوی

علی دوستیان 

کالته نو
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1جغتایخراسان رضویزعفران2054
محمد - خراسان رضوی 

منزل علی رامتین- آباد 
وزارت جهاد کشاورزی400400علی رامتینبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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2055
پرورش 

گوسفند داشتی
2خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای طالبی
صندوق کارآفرینی امید

علی رباط 

سرپوشی
وزارت جهاد کشاورزی700700

2056

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150علی رجایی نیاپست بانکروستای جلیل اباد1تربت جامخراسان رضوی

پست بانکچناران روستای1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند2057
علی رجب زاده 

سید اباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

2058

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی150150علی رحمانیپست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

2059

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400علی رحمانیبانک کشاورزیمحمداباد1بردسکنخراسان رضوی

2060
پرورش گوساله 

 راسی50
4درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای رحمانقلی

وزارت جهاد کشاورزی32493000علی رحمانیبانک کشاورزی

2061
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیجغتای روستای گلشن اباد1جغتایخراسان رضوی

علی رحیمی 

خفاجه
وزارت جهاد کشاورزی470470

2062

پرواربندی و 

اصالح نژاد دام 

سبک

2مشهدخراسان رضوی
مناطق عشایری استان 

خراسان رضویی
سازمان امور عشایر ایران500500علی رستگارصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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2063

خریدتجهیزات 

جهت باجه 

خدمات بانکی 

(پست بانک)

1باخرزخراسان رضوی
باخرز بخش باالوالیت 

روستای همت آباد
200200علی رشتخواریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2064
دامداری و 

اصالح نژاد
3سبزوارخراسان رضوی

بخش - شهرستان سبزوار

روستای چاه تلخ-روداب
سازمان امور عشایر ایران750750علی رضا آسبندبانک توسعه تعاون

2065

کشت زعفران 

در سطح یک 

هکتار

1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای خنالنلو

بانک کشاورزی
علی رضا حسین 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی450450

پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند2066
علی رضا 

شکوهی سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی490490

2067

طرح پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی150

8مشهدخراسان رضوی

بعد از - جاده سد کارده 

روستای - روستای مارشک 

درمیان بام

بانک کشاورزی
علی رضا محمد 

حسین زاده
سازمان امور عشایر ایران27002700

4خوشابخراسان رضویپرواربندی بره2068
- شهرستان خوشاب

روستای نوده انقالب
وزارت جهاد کشاورزی20002000علی رضا نودهصندوق کارآفرینی امید

2069

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400علی رضوانیپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

2070
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی450450علی رفیعانصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیشابور1نیشابورخراسان رضوی

2071

پرواربندی 

گوسفند 

راسی120

وزارت جهاد کشاورزی15001500علی رمضانیپست بانکروستای کالته سادو1چنارانخراسان رضوی

2072
پرورش 

گوسفندداشتی
پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضوی

علی روحانی 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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2073

پرورش دام 

گوسفند )سبک

(داشتی

2کاشمرخراسان رضوی
کاشمر کوهسرخ روستای 

طرق
بانک توسعه تعاون

علی روشن دل 

طرقی
وزارت جهاد کشاورزی320320

2074

تراش سنگهای 

قیمتی و نیم 

قیمت و فیروزه 

تراشی

2فیروزهخراسان رضوی
شهر فیروزه روستای معدن 

سفلی
پست بانک

علی زارع 

نیشابوری
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2075
واحد تولیدی 

گلخانه ای
3چنارانخراسان رضوی

- روستای خرم آباد-چناران

حد فاصل خرم آباد و رضا 

آباد طاهری

وزارت جهاد کشاورزی20002000علی زینلیبانک کشاورزی

2076
پرورش دام 

سبک
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

روستای کریم اباد-رشتخوار
وزارت جهاد کشاورزی400400علی سنجریبانک کشاورزی

2077

پرورش 

دا)گوسفندمغانی

(شتی

وزارت جهاد کشاورزی500500علی شادمانپست بانکباخرز روستای همت اباد1باخرزخراسان رضوی

سازمان امور عشایر ایران500500علی شاکریپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2078

2079
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی شجعی نقابیصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب1خلیل آبادخراسان رضوی

2080

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
تربت جام بخش پایین جام 

روستای صاحبداد
پست بانک

علی شیرخانی 

آخوند صاحبدادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2081
پرورش 

گوسفند پرواری
2بجستانخراسان رضوی

- بجستان - خراسان رضوی 

روستای چاه فالیز
وزارت جهاد کشاورزی600600علی شیرزادپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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2082

تولید ادوات 

وماشین آالت 

باغی وزراعی

4مشهدخراسان رضوی
مجتمع - تپه سالم 

موزاییک سازان
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000علی شیرمستبانک کشاورزی

2083
پرواربندی دام 

سبک
1بردسکنخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی

- شهرستان بردسکن

-روستای اسالم آباد

وزارت جهاد کشاورزی560560علی صالحیپست بانک

2084

خدمات مدرن 

سازی 

مکانیزاسیون

2بجستانخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

یونسی- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی460460علی صفامنشبانک کشاورزی

2085
بسته بندی 

زعفران
2رشتخوارخراسان رضوی

خیابان خلیج فارس بین 

5 و 3خلیج فارس 
بانک کشاورزی

علی صنعتی 

رشخوار
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2086
اصالح نژاد دام 

سبک
پست بانکروستای رهورد1قوچانخراسان رضوی

علی عابدزاده 

رهورد
وزارت جهاد کشاورزی500500

2087

پرورش گوساله 

پروارواصالح 

نژاددام

وزارت جهاد کشاورزی14001400علی عابدیبانک توسعه تعاونروستای بیگ نظر-قوچان4قوچانخراسان رضوی

2088
دامداری همراه 

با اصالح نژاد
3سبزوارخراسان رضوی

بخش -شهرستان سبزوار

روداب-روداب
سازمان امور عشایر ایران750750علی عامریبانک توسعه تعاون

2سبزوارخراسان رضویپرورش گوسفند2089

شهرستان سبزوار بخش 

روداب اراضی روستای شن 

(عشایری)

سازمان امور عشایر ایران982982علی عباس زادهبانک توسعه تعاون

2090
پرورش 

گوسفند داشتی
2سبزوارخراسان رضوی

شهرستان سبزوار بخش 

روداب اراضی روستای 

(عشایری)شن

صندوق کارآفرینی امید
علی عباس زاده 

امامی
سازمان امور عشایر ایران980980



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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2091

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
خراسان رضوی تربت جام 

روستای مومن اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200علی عباسیپست بانک

2092
پرورش گیاهان 

دارویی و زعفران
1سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای قلعه میدان
وزارت جهاد کشاورزی500500علی عباسیپست بانک

2093

صنایع تبدیلی 

وتکمیلی 

-کشاورزی 

سرمایه 

درگردش 

ترمینال ضبط 

پسته

7مه والتخراسان رضوی
ابتدای جاده جنت آباد 

ناحیه مجاز صنعتی
بانک توسعه تعاون

علی عباسی 

فیض آبادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

2094

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150علی عجمیپست بانکروستای اغل کمر1تربت جامخراسان رضوی

2095
اصالح ونژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایری1قوچانخراسان رضوی

علی علی زاده 

قاچکانلو
سازمان امور عشایر ایران400400

2096
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان عشایری
بانک کشاورزی

علی علیزاده 

قاچکانلو
سازمان امور عشایر ایران10001000

2097
پرورش دام 

سبک
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان رشتخوار روستای 

کریم آباد
بانک کشاورزی

علی غالمی کریم 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی700700
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2098

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیروستای حطیطه1بردسکنخراسان رضوی
علی فدایی 

طاهری
سازمان امور عشایر ایران500500

2099

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن شهر انابد روستای 

چاه مجنگ
سازمان امور عشایر ایران500500علی فیروزیبانک کشاورزی

2100
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای سراب1قوچانخراسان رضوی

علی قاسمی زاده 

سراب
وزارت جهاد کشاورزی180180

5قوچانخراسان رضویسنگ مصنوعی2101

خراسان رضوی قوچان 

بخش مرکزی دهستان 

قوچان عتیق اراضی روستای 

فتح آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000علی کاهانیپست بانک

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره2102
- شهرستان خوشاب

روستای سوزن ده
صندوق کارآفرینی امید

علی کلمیشی 

صادقپور
وزارت جهاد کشاورزی200200

2103
خدمات بوم 

گردی
3رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

رشتخوار روستای سنگان 

باال خواف

500500علی کنعانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2104
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران300300علی کوهستانیانبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

2105
داربستی کردن 

باغ انگور
وزارت جهاد کشاورزی200200علی گرمابیبانک کشاورزیقوچان روستای جرتوده1قوچانخراسان رضوی

1درگزخراسان رضویکشت زعفران2106

خراسان رضوی شهرستان 

درگز بخش نوخندان 

روستای برج قلعه

وزارت جهاد کشاورزی450450علی گلستانهپست بانک

2107
 38بره پروار 

راس
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای سعدآباد- درگز 
پست بانک

علی محمد برات 

پور
وزارت جهاد کشاورزی375375
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2108

پرواربندی 

 25گوساله 

راسی

1مشهدخراسان رضوی

- بخش احمدآباد - مشهد 

 جاده مشهد 45کیلومتر 

روستای - تربت حیدریه 

حسن آباد سرجام

بانک کشاورزی
علی محمد 

پهلوان
وزارت جهاد کشاورزی800800

بانک کشاورزیروستای رهنه-تایباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2109
علی محمد 

تاراوی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

2110

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی محمد توکلیبانک کشاورزیروستای باغسنگان علیا2تربت جامخراسان رضوی

2111
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر مشهد2مشهدخراسان رضوی

علی محمد 

حشمتی
سازمان امور عشایر ایران23302330

2112
پرورش دام 

راسی300سبک 
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

چنار
بانک کشاورزی

علی محمد 

خسروی چنار
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2113

پرواربندی 

واصالح نژاد 

راس بره50

3خوافخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش سالمی-خواف

روستای مزرعه شیخ

پست بانک

علی محمد 

رحیمی مزرعه 

شیخ

وزارت جهاد کشاورزی500500

2114
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکروستای محمدیه-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

علی محمد 

رستمی محمدیه
وزارت جهاد کشاورزی13921392

2115

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

صندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی
علی محمد 

رضایی
وزارت جهاد کشاورزی150150



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 

2116

پرورش دام 

سبک 

ونگهداری 

گوسفند به 

شیوه داشتی 

واصالح نژاد

2مشهدخراسان رضوی

-جاده کالت -مشهد

روستای چهچه سد صندوق 

شکن محله صندوق شکن

سازمان امور عشایر ایران500500علی محمد زالیصندوق کارآفرینی امید

2117
طرح زنجیره 

ارزش
5000مشهدخراسان رضوی

شهرک صنعتی - مشهد 

نبش - بلوار اندیشه - توس 

شرکت نوین  - 6اندیشه 

زعفران

بانک کشاورزی
علی محمد 

شریعتی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی1000000143000

1فیروزهخراسان رضویگاو پرواری2118
روستای شوری کوچک 

منزل علی محمد شوری
بانک کشاورزی

علی محمد 

شوریی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2119

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

داشتی /سبک

همراه با اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی
روستای - سنگان- خواف

نهور
پست بانک

علی محمد 

صفایی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1زاوهخراسان رضویگوسفند داشتی2120
روستای -شهرستان زاوه

رحمت اباد
بانک کشاورزی

علی محمد 

صفری
وزارت جهاد کشاورزی300300

2121

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای قزقاوه1تربت جامخراسان رضوی
علی محمد علی 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی300300



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 

2122

گوسفند داشتی 

با هدف امیخته 

گری

صندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار2تربت جامخراسان رضوی

علی محمد 

غالمیان خیر 

ابادی

وزارت جهاد کشاورزی150150

2123

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

بانک کشاورزیروستای باغسنگان سفلی5تربت جامخراسان رضوی
علی محمد 

محمودی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

2124

کشت وپرورش 

وتولید 

28000)زعفران

(مترمربع

1مشهدخراسان رضوی

بخش احمد آباد -مشهد

جاده مشهد نیشابور –

روستای دیزباد سفلی –

5چاه شماره –

بانک کشاورزی
علی محمد 

محمودی
وزارت جهاد کشاورزی560560

2125

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150علی محمد نظریصندوق کارآفرینی امیدروستای خیر اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

2126

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزی16چاه سلطان شماره1بردسکنخراسان رضوی
علی محمد 

یوسفی
سازمان امور عشایر ایران400400

2127
پرورش دام 

سبک
1رشتخوارخراسان رضوی

روستای -شهرستان رشتخوار

محمد اباد استانه
وزارت جهاد کشاورزی401401علی محمدآبادیبانک توسعه تعاون

2128

گلخانه تولید 

انگور خارج 

فصل

2خلیل آبادخراسان رضوی

روستای جابوز . خلیل آباد

منزل شخصی علی محمد 

زاده

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی محمدزادهصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

2129
 10گاو شیری 

راسی
2درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای بهادرخان

وزارت جهاد کشاورزی11401140علی محمدزادهپست بانک

2130

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400علی مرادی درونهپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

2131
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی مرادی نقابیصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

2132

پرورش گاو 

شیری با هدف 

آمیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی400400علی مزدوریبانک کشاورزیروستای محمود اباد سفلی1تربت جامخراسان رضوی

2133

پرورش 

گوسفند کردی 

و اصالح نژاد آن

4مشهدخراسان رضوی

-  جاده کالت80کیلومتر 

محله - دوراهی سنگانه

عشایری زیالوه

سازمان امور عشایر ایران27502750علی مسعودیبانک کشاورزی

2134
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
4سبزوارخراسان رضوی

اراضی روستای استیر گود 

عفیر مجتمع دامپروری 

شهرستان سبزوار

وزارت جهاد کشاورزی40004000علی مسکنیبانک کشاورزی

2135
پرورش 

گوسفند پرواری
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی500500علی معصوم زادهبانک کشاورزی

2136

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

وزارت جهاد کشاورزی820820علی ملکوتی نژادبانک کشاورزیقوچان روستای خمارتاش2قوچانخراسان رضوی



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 

2137

پرورش 

گوسفند 

پرواربندی

1سبزوارخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

-ربخش مرکزی -سبزوار

روستای ملوند

وزارت جهاد کشاورزی200200علی ملوندیصندوق کارآفرینی امید

2138
پرورش دام 

سبک و سنگین
1بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای زین آباد- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی340340علی منصوریبانک کشاورزی

2139

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی

- شهرستان بردسکن

روستای درونه

سازمان امور عشایر ایران400400علی موسوی نزادبانک کشاورزی

2140

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس90)

وزارت جهاد کشاورزی900900علی موسیقی دانبانک کشاورزیروستای چنبر غربال3قوچانخراسان رضوی

2141
پرورش 

گوسفند داشتی
1کاشمرخراسان رضوی

شهرستان کاشمر روستای 

فدافن میالن امام رضا امام 

3رضای 

پست بانک
علی نصیری 

فدافن
وزارت جهاد کشاورزی200200

2142
پرواربندی 

گوسفند
سازمان امور عشایر ایران500500علی نقی توبکانلوپست بانکچناران روستای قزلر1چنارانخراسان رضوی

2143
تولید ابریشم 

خام
صندوق کارآفرینی امیدروستای بسک1تربت حیدریهخراسان رضوی

علی نقی زاده 

بایگی
صندوق کارآفرینی امید100100

2144

کارگاه تولید 

محصوالت 

چوب و ام دی 

اف

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600علی نهاردانیصندوق کارآفرینی امیدجغتای1جغتایخراسان رضوی

1مشهدخراسان رضویگوسفند داشتی2145

 کیلومتری 75- جاده کالت 

محله - جاده قره تیکان 

عشایری کمرسیاه

سازمان امور عشایر ایران500500علی نوری خیاطصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

وزارت جهاد کشاورزی270270علی نیک پیبانک کشاورزیروستای دولو1قوچانخراسان رضویکشت زعفران2146

2147

پرورش 

گوسفند شیرده 

راسی30

1چنارانخراسان رضوی
روستای خیرآباد - چناران 

شفیع
سازمان امور عشایر ایران300300علی هنرپیشهبانک کشاورزی

1بردسکنخراسان رضویخرید وانت بار2148
بردسکن روستای شفیع آباد 

منزل اسحاق ورنان
320320علی ورنانبانک توسعه تعاون

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

2149

پرورش ماهیان 

سردآبی قزل 

آال به ظرفیت 

 تن5

2خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای رباط جز
وزارت جهاد کشاورزی480480علی وفایی اصلصندوق کارآفرینی امید

2150

تولید نخ 

ابریشم از 

ضایعات پیله و 

ابریشم

12تربت حیدریهخراسان رضوی
 جاده بایگ 15کیلومتر 

مقابل راه سرخ آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت23202320علی یزدانی بایگیبانک توسعه تعاون

2151
پرورش 

گوسفند داشتی'
وزارت جهاد کشاورزی200200علی یوسفیصندوق کارآفرینی امیدششتمد2سبزوارخراسان رضوی

2152
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

رشتخوار، روستای مهدی 

آباد

صندوق کارآفرینی امید
علیجان فالح 

مهدی آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

2153
پرورش دام 

سبک و سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی588588علیجان گذریبانک کشاورزی

2154

پرورش 

گاوشیری 

واصالح نژاد

بانک کشاورزیروستای کهنه فرود-قوچان3قوچانخراسان رضوی
علیرضا ابراهیمی 

مطلق
وزارت جهاد کشاورزی13001300



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 

2155
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

علیرضا 

استوارنقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1مشهدخراسان رضویسماورسازی2156

مشهد جاده سیمان روستای 

دهرود منطقه سماور سازان 

میالن شهید گنجی فر چهار 

20راه اول سمت چپ پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500علیرضا امینیپست بانک

2157
پرورش دام 

سبک داشتی
صندوق کارآفرینی امیدروستای اینچه سابالغ1قوچانخراسان رضوی

علیرضا باقرزاده 

اینچه سابالغ
وزارت جهاد کشاورزی320320

2158
پرورش گاو 

 راسی50شیری 
4چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای نورالدین
وزارت جهاد کشاورزی60006000علیرضا بنداربانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی400400علیرضا پارژنگبانک کشاورزیسرخس روستای قوش عظیم1سرخسخراسان رضویپرواربندی بره2159

2160
پرورش زنبور 

عسل
2درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

کالته الیاس

وزارت جهاد کشاورزی403403علیرضا پورغالمیپست بانک

2161
پروش گاو 

شیری
1کاشمرخراسان رضوی

روستای زنده جان خیابان 

امامت انتهای امامت
وزارت جهاد کشاورزی800800علیرضا پورمحمدپست بانک

2162
پرورش زنبور 

عسل
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای درگاه آباد
وزارت جهاد کشاورزی125125علیرضا تاتاربانک کشاورزی

2163
کارگاه تولیدی 

مبل
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000علیرضا جمعه پورپست بانکروستای حسن اباد صوفی4فریمانخراسان رضوی

1نیشابورخراسان رضویگاوداری شیری2164
نیشابور روستای بوشرو 

دامداری جیج آبادی
بانک کشاورزی

علیرضا جیج 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2مشهدخراسان رضویپرورش قارچ2165
مشهد جاده سرخس 

روستای تنگل شور علیا
وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا حسین نیابانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

2166

سنگ های 

قیمتی و نیم 

قیمتی فیروزه 

تراشی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

معدن
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400علیرضا حمیدیپست بانک

2167
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی11401140علیرضا خاکشوربانک کشاورزیشهرستان زاوه روستای پطرو2زاوهخراسان رضوی

2168
پرورش 

گوسفند داشتی
2رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

رشتخوار، روستای امین آباد
وزارت جهاد کشاورزی15301530علیرضا خانیبانک کشاورزی

2169
احداث سایبان 

در محصول انار
وزارت جهاد کشاورزی798798علیرضا خواجویبانک کشاورزیبجستان مهر آباد قدس3بجستانخراسان رضوی

2170
پرورش گاو 

 راسی۱۳شیری 
2بردسکنخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی

- شهرستان بردسکن

روستای نظام آباد

وزارت جهاد کشاورزی15001500علیرضا خیریپست بانک

2171
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500علیرضا داغستانیبانک کشاورزیعشایر3قوچانخراسان رضوی

2172
پرورش 

گاوشیری
2تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای 

مزجرد
وزارت جهاد کشاورزی25002500علیرضا ذاکریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا زارعیپست بانکرشتخوار روستای عمیدی1رشتخوارخراسان رضویگوسفند داشتی2173

2174

ساخت 

تجهیزات 

مکانیزاسیون 

ماشین آالت 

مکانیز)کشاورزی

اسیون 

(الکترونیک

3گنابادخراسان رضوی
- گناباد - خراسان رضوی 

 جاده قوژد3کیلومتر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000علیرضا زنده دلپست بانک
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2175

پرورش 

گوسفند داشتی 

با اصول علمی

3خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش سنگان- خواف

روستای نهور

وزارت جهاد کشاورزی12001200علیرضا سفیدروپست بانک

بانک کشاورزیسرخس روستای کچولی1Sسرخسخراسان رضویگوسفندداشتی2176
علیرضا سندگلی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی400400

2177

تولید ادوات و 

ماشین االت 

کشاورزی

1خوشابخراسان رضوی
شهرستان خوشاب، روستای 

بلقان آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت650650علیرضا سهرابیانصندوق کارآفرینی امید

2178

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300علیرضا شریفیپست بانکروستای قلعه سرخ1تربت جامخراسان رضوی

2179

پرواربندی دام 

سبک به 

 50ظرفیت 

بهره )راس 

گیری از دام 

اصالح شده 

جهت بهبود 

راندمان تولید و 

(ارتقاء بهره وری

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای احمد آباد
بانک کشاورزی

علیرضا صالحی 

منقابی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2180

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150علیرضا غیاثیصندوق کارآفرینی امیدروستای رحمت اباد1تربت جامخراسان رضوی
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3خوشابخراسان رضوینجاری2181
روستای - بخش خوشاب 

رباط جز خیابان انقالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500علیرضا فالحیصندوق کارآفرینی امید

2182
مایه کوبی دام 

و طیور
1تایبادخراسان رضوی

 14تایباد خیابان رجایی 

22پالک 
وزارت جهاد کشاورزی350350علیرضا قادریپست بانک

2183

توسعه گوسفند 

 201داشتی 

 500راس به 

راس

4سبزوارخراسان رضوی
شهرستان سبزوار بخش 

ششتمد روستای آریان
بانک کشاورزی

علیرضا قاسمی 

اریان
وزارت جهاد کشاورزی800800

2184

سنگ های 

قیمتی و نیم 

قیمتی فیروزه 

تراشی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

معدن
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400علیرضا قره ییپست بانک

2185

پرورش زنبور 

عسل خرید 

(کلنی120

1نیشابورخراسان رضوی

بین قوچان و نیشابور دو 

راهی سبزوار به سمت 

نیشابور روستای کلیدر

وزارت جهاد کشاورزی816816علیرضا کلیدریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا گروهیپست بانکچناران روستای رادکان1چنارانخراسان رضویگوسفند پرواری2186

2187
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

علیرضا لشکری 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2188
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

شهرستان قوچان روستای 

مشکانلو
وزارت جهاد کشاورزی300300علیرضا مالدارصندوق کارآفرینی امید

2189

پست تلقیح 

مصنوعی دام 

سنگین

وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا مجیدیپست بانکروستای حسینی.تایباد1تایبادخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا مرادیبانک کشاورزیبردسکن روستای حسن اباد1بردسکنخراسان رضویپرواربندی بره2190



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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2191

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

5تربت جامخراسان رضوی

-جاده صالح اباد .تربت جام

سه کیلومتر مانده به چشمه 

سمت راست.گل 

بانک کشاورزی
علیرضا مقصود 

پور
وزارت جهاد کشاورزی15001500

2192
پرورش گاو 

شیری
20داورزنخراسان رضوی

شهرستان داورزن اراضی 

شهر داورزن
بانک توسعه تعاون

علیرضا موسوی 

اصل
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

2193

ارتقاء مغازه 

کافی نت و 

خریدو فروش 

لوازم جانبی 

کامپیوتر

2زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه روستای ساق بلند قلعه 

جنب مسجد حضرت زهرا 

منزل شخصی علیرضا 

میرزایی

240240علیرضا میرزاییپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2194
پرورش گوشت 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی16001600علیرضا میریپست بانکبجستان روستای فخرآباد3بجستانخراسان رضوی

2195

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

بر  (راس 65

مبنای اصالح 

نژادی

بانک کشاورزیخواف قاسم اباد خیابان بهار2خوافخراسان رضوی
علیرضا میش 

مست
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2196
پرورش 

گوسفند گوشتی
1بجستانخراسان رضوی

شهر - خراسان رضوی 

روستای نیان- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی390390علیرضا نجمدیبانک کشاورزی

2197
تولید ابریشم 

خام
صندوق کارآفرینی امیدخیابان بوستان- بایگ 2تربت حیدریهخراسان رضوی

علیرضا نوری 

بایگی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3مشهدخراسان رضویگلخانه2198

مشهد جاده قوچان،بعد از 

نیروگاه،نرسیده به 

 مقابل 18ناظریه،کیلومتر 

شهرک نیاوران

بانک کشاورزی
علیرضا وفایی 

منشاتی
وزارت جهاد کشاورزی1800750

2199
پرورش دام 

سبک داشتی
1خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

خواف،بخش سالمی، 

روستای ولی اباد

صندوق کارآفرینی امید
علیرضا یعقوبی 

نصرابادی
وزارت جهاد کشاورزی400400

2200

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی30

1سرخسخراسان رضوی
روستای حسن - سرخس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی350350علیمراد آذریانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500عماد تیموریبانک کشاورزیروستای کرات-تایباد1تایبادخراسان رضویپرواربندی بره2201

2202

بز شیری نژاد 

سانن و آلپاین 

فرانسه

وزارت جهاد کشاورزی16001600عمید تیموریپست بانکروستای کرات-تایباد1تایبادخراسان رضوی

2203
گاوداری شیری 

داشتی
1خوافخراسان رضوی

- خواف -خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای ارگ

وزارت جهاد کشاورزی300300عیدمحمد یعقوبیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیسرخس روستای بزنگان1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی2204
عیسی حافظی 

زحمت کش
وزارت جهاد کشاورزی384384

2205

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
چاه - دشت درونه- انابد

موتور جهاد اسالمی
بانک کشاورزی

عیسی طاهریان 

ثانی
سازمان امور عشایر ایران500500

2206

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیدرونه1بردسکنخراسان رضوی
عیسی طاهریان 

ثانی
سازمان امور عشایر ایران500500

1فریمانخراسان رضویبره پروار2207
روستای کاریز حاج -فریمان 

محمد جان
بانک کشاورزی

عیسی عربی 

کاریزی
وزارت جهاد کشاورزی300300
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وزارت جهاد کشاورزی315315عیسی فرحیبانک کشاورزیروستای دولت آباد1سرخسخراسان رضویدام داشتی2208

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700عیسی معدنکارصندوق کارآفرینی امیدچناران روستای سیداباد1چنارانخراسان رضویتولیدی کفش2209

وزارت جهاد کشاورزی957957عین اله رحیمیانصندوق کارآفرینی امیدروستای حاجی آباد-تایباد2تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2210

2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی2211
روستای حسن - سرخس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی900900عین اله میثاقیانبانک کشاورزی

2212
پرورش 

گوسفند پرواری
1خلیل آبادخراسان رضوی

-استان خراسان رضوی

-شهرستان خلیل اباد

روستای سعدالدین

وزارت جهاد کشاورزی400400غدیر اقاییپست بانک

2213

پسته باکنی و 

فراوری پسته و 

مغز پسته

12گنابادخراسان رضوی
روستای - شهرستان گناباد 

گیسور
وزارت جهاد کشاورزی45004500غضنفر کابلیبانک کشاورزی

2214

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150غفور اردشیرصندوق کارآفرینی امیدروستای دوسنگ1تربت جامخراسان رضوی

پست بانکروستای کرات1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند2215
غالم حسن 

بذرافشان برابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2216
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر مشهد2مشهدخراسان رضوی

غالم حسن 

خجسته بروانلو
سازمان امور عشایر ایران23002300

2217
زنبورداری و 

فرآوری عسل
1خوافخراسان رضوی

شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای ولی آباد
صندوق کارآفرینی امید

غالم حسن 

گلباف ولی آباد
وزارت جهاد کشاورزی150150
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2218

پرورشو 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای جعفریه صالح اباد4تربت جامخراسان رضوی

غالم حسین 

میرزایی شاه 

نشین علیا

وزارت جهاد کشاورزی304304

2219
پرورش گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

روستای -شهرستان باخرز 

چهارطاق
وزارت جهاد کشاورزی500500غالم حیدر براتیبانک کشاورزی

2220

پرواربندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150غالم خورسند کارپست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

2221

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150غالم ذاکری زادهپست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

2222
پرورش زنبور 

عسل
3کاشمرخراسان رضوی

بخش مرکزی -کاشمر

روستای نای
صندوق کارآفرینی امید

غالم رضا 

پاکروان فروتقه
وزارت جهاد کشاورزی640640

2223
پرورش دهنده 

گوسفندوبز
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای پساوه
بانک کشاورزی

غالم رضا محمد 

نیاپساوه یی
وزارت جهاد کشاورزی321200

2224

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای قلعه سرخ1تربت جامخراسان رضوی
غالم رضا 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1تایبادخراسان رضویبره پروار2225
- تایباد - خراسان رضوی 

روستای حاجی آباد
بانک کشاورزی

غالم سخی 

یونسخواه
وزارت جهاد کشاورزی600600
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2226

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای کمرچه1تربت جامخراسان رضوی
غالم سرور سید 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2227
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزینرسیده به نیل آباد5تربت جامخراسان رضوی

غالم صدیق 

نوری پور
وزارت جهاد کشاورزی25002500

بانک کشاورزیتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2228
غالم محمد 

بااراده بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

2229

پرورش گاو 

شیری باهدف 

خرید دام

5تربت جامخراسان رضوی
تربت جام خیابان مطهری 

13مطهری 
بانک کشاورزی

غالم محمد 

میرزاپور
وزارت جهاد کشاورزی25002500

2230
پرورش 

گوسفند و بز
پست بانکتایباد روستای کرات1تایبادخراسان رضوی

غالم محمد 

یعقوبی سنگانی
وزارت جهاد کشاورزی225225

2231

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

بر  (راس 100

مبنای اصالح 

نژادی

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - خواف 

روستای گرازی

بانک کشاورزی
غالم یحیی 

صالحی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2تایبادخراسان رضویپرواربندی بره2232
خراسان رضوی تایباد 

روستای کرات
بانک کشاورزی

غالم یحیی 

قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی13121300
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2233

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای یادگار سفلی1تربت جامخراسان رضوی
غالم یحیی 

گلزاری یادگاری
وزارت جهاد کشاورزی150150

2234

پروش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی150150غالم یعقوبیپست بانکنیل آباد1تربت جامخراسان رضوی

2235
پرورش بره 

پرواری
1کاشمرخراسان رضوی

روستای زنده جان خیابان 

رسالت
بانک کشاورزی

غالمحسن 

اسمعیل نژادزنده 

جان

وزارت جهاد کشاورزی400400

4نیشابورخراسان رضویدامداری2236
روستای - بخش میان جلگه 

رییسی
بانک کشاورزی

غالمحسن 

اکبرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

2237
پرورش دام 

داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی رشتخوار 

روستای عبس اباد
بانک کشاورزی

غالمحسن 

پورعباس
وزارت جهاد کشاورزی400400

2238
اصالح نژاد دام 

 راسی55سبک 
1باخرزخراسان رضوی

 منزل 11خیابان ولیعصر 

غالمحسن غالمی
وزارت جهاد کشاورزی350350غالمحسن غالمیصندوق کارآفرینی امید

2239

دام سبک 

گوسفند داشتی 

راس3000

30مشهدخراسان رضوی

مشهد بزرگراه آسیایی نبش 

 مجتمع 109آزادی 

انبارهای عشایری شرکت 

تعاونی عشایری شهید 

بهشتی مشهد

بانک توسعه تعاون
غالمحسن 

نوشادی
سازمان امور عشایر ایران1500015000

2240
پرورش گاو 

شیری
2خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد خ شهیذ فخار 

کوی شهید عباس پور 

11کوچه افق پالک 

صندوق کارآفرینی امید
غالمحسین 

آرمیون طاهری
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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1سرخسخراسان رضویدامداری2241
روستای قوش - سرخس 

کهنه
بانک کشاورزی

غالمحسین 

ظریف ظریفیان 

برازنده

وزارت جهاد کشاورزی650650

2242
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیقوچان روستای رهورد2قوچانخراسان رضوی

غالمحسین 

غالمی
وزارت جهاد کشاورزی820820

2243
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

غالمحسین 

کاری بروانلو
سازمان امور عشایر ایران250250

صندوق کارآفرینی امیدروستای مزینان1داورزنخراسان رضویپرورش ماهی2244
غالمحسین 

مزینانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

صندوق کارآفرینی امیدخرم اباد1جوینخراسان رضویخرید تراکتور2245
غالمحسین 

مالیی فر
وزارت جهاد کشاورزی600600

بانک کشاورزیجاغرق1بینالودخراسان رضویشیالت2246
غالمحسین 

نوروزی فتح اباد
وزارت جهاد کشاورزی970970

2247
پرورش دام 

سبک
1خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی خواف بخش 

سالمی روستای سده
پست بانک

غالمحسین 

یوسف پور سدهی
وزارت جهاد کشاورزی500500

پست بانکروستای چمگرد1چنارانخراسان رضویبره پرواری2248
غالمحیدر 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری2249
غالمحیدر 

الهدادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکروستای جنگاه1تربت جامخراسان رضوینانوایی تنوری2250
غالمحیدر براتی 

قادر ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2251
شهرستان تایبادروستای 

رهنه
پست بانک

غالمحیدر 

تیموری بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی526526
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2252

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای منصوریه1تربت جامخراسان رضوی
غالمرسول 

محمودی ریزه یی
وزارت جهاد کشاورزی150150

پست بانکتایباد روستای شمس آباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2253

غالمرضا 

اسمعیلی محسن 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

2254
زنبورداری به 

 کندو50تعداد 
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای سعدآباد

بانک توسعه تعاون
غالمرضا امیری 

یاقول
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی500500غالمرضا اندیپست بانکروستای علی اباد1چنارانخراسان رضویپروش بز سانن2255

2256
پرورش گاو 

شیری
3نیشابورخراسان رضوی

روستای - زبرخان- نیشابور 

آهوان
وزارت جهاد کشاورزی21002100غالمرضا آهوییبانک کشاورزی

2257

پروار بندی بره 

باهدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150غالمرضا باوفاصندوق کارآفرینی امیدروستای اغل کمر1تربت جامخراسان رضوی

2258
پرورش ماهی 

کپور
1نیشابورخراسان رضوی

- بخش زبرخان- نیشابور

روستای برج
وزارت جهاد کشاورزی8484غالمرضا برجیبانک کشاورزی

1خوافخراسان رضویگاوداری سنتی2259
خواف روستای حسن اباد 

بخش زوزن
وزارت جهاد کشاورزی15001500غالمرضا بنامپست بانک

2260

پرواربندی 

 190گوسفند

راسی

4مه والتخراسان رضوی
شهرستان مه والت بخش 

شادمهر روستای ظهیر آباد
بانک کشاورزی

غالمرضا بیگ 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500
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1بردسکنخراسان رضویتاکسی خطی2261

خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای شفیع آباد 

3خ ولی عصر 

257257غالمرضا پارسابانک توسعه تعاون
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

2262
پرورش بره 

پرواری
وزارت جهاد کشاورزی17001700غالمرضا پردلبانک کشاورزیروستای زنده جان3کاشمرخراسان رضوی

2263
احداث سایبان 

در محصول انار
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای جزین- بجستان ر
بانک کشاورزی

غالمرضا 

پورفاطمی جزین
وزارت جهاد کشاورزی700700

2264
گوسفند داشتی 

 راسی90
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای پانکانلو

وزارت جهاد کشاورزی16421642غالمرضا پوشهبانک کشاورزی

1فریمانخراسان رضویپرواربندی بره2265
کوچه بعد از -روستای هوس

مسجد
وزارت جهاد کشاورزی150150غالمرضا پوالدرکصندوق کارآفرینی امید

2266

بهسازی مکان 

دامی و خرید 

دام داشتی

2فریمانخراسان رضوی
شهرستان -خراسان رضیوی 

روستای عشق آباد-فریمان 
وزارت جهاد کشاورزی800800غالمرضا پیوندیپست بانک

2267

پرورش شتر به 

 15ظرفیت 

راس بر مبنای 

اصالح نژادی

1خوافخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

- - بخش سنگان- خواف

روستای بستان

وزارت جهاد کشاورزی15001500غالمرضا حسینیصندوق کارآفرینی امید

2268
پرورش قارچ 

خوراکی
1خوافخراسان رضوی

خواف روستای زوزن امام 

6رضای 
وزارت جهاد کشاورزی200200غالمرضا خزاییپست بانک

2269
پرورش 

شترداشتی
1بردسکنخراسان رضوی

روستای محمد زوراب 

بردسکن
سازمان امور عشایر ایران500500غالمرضا رضازادهبانک کشاورزی

2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی2270
خراسان رضوی شهرستان 

سرخس روستای کچولی
وزارت جهاد کشاورزی600600غالمرضا رضاییبانک کشاورزی
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2271
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران750750غالمرضا سهرابیبانک کشاورزیعشایر روستای شفیع-قوچان2قوچانخراسان رضوی

2272

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای سیدآباد
بانک کشاورزی

غالمرضا سید 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی530530

2273
 10گاو شیری 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی800800غالمرضا عباسیبانک کشاورزیروستای جیز اباد- باخرز1باخرزخراسان رضوی

2274
گلخانه گل و 

گیاه
2کاشمرخراسان رضوی

کاشمر روستای فدافن چاه 

نجفی
بانک کشاورزی

غالمرضا عجمی 

خالص
وزارت جهاد کشاورزی390390

2275

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

1سبزوارخراسان رضوی
سبزوار بخش ششتمد 

روستای ثقیه
صندوق کارآفرینی امید

غالمرضا علی 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1قوچانخراسان رضویدامپروری2276

-استان خراسان رضوی

روستای -شهرستان قوچان

یوسف آباد

بانک کشاورزی
غالمرضا عمادی 

یوسف آباد
وزارت جهاد کشاورزی300300

2277
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران300300غالمرضا قنبرزادهبانک کشاورزی

2278
کشت زعفران 

در نیم هکتار
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای خنالنلو

وزارت جهاد کشاورزی280225غالمرضا قوی دلبانک کشاورزی

2279
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

غالمرضا 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران350350

2280
پرورش دام 

سبک
1سرخسخراسان رضوی

شهرستان سرخس روستای 

کچولی
وزارت جهاد کشاورزی422422غالمرضا مالداربانک کشاورزی

2281
پرورش دام 

داشتی
پست بانکسیدآباد1چنارانخراسان رضوی

غالمرضا 

محمدی سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی400400
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2282
خرید تراکتور و 

ادوات
وزارت جهاد کشاورزی16001600غالمرضا ملکیانبانک کشاورزینقاب2جوینخراسان رضوی

2283
پرورش گاو 

 راسی8شیری 
بانک کشاورزیقوچان روستای فرخان علیا1قوچانخراسان رضوی

غالمرضا ولی 

پرست فرخانی
وزارت جهاد کشاورزی560560

5زاوهخراسان رضویگاو شیری2284
روستای -شهرستان زاوه

کنگ علیا
بانک کشاورزی

غالمعلی 

اسماعیل زاده 

قلعه نی

وزارت جهاد کشاورزی14201420

2285
پرورش ماهی 

کپور
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش زبرخان 

روستای باغشن
وزارت جهاد کشاورزی8484غالمعلی باغیشنیبانک کشاورزی

2286
گشت گل 

محمدی
بانک کشاورزیدربندی سفلی15درگزخراسان رضوی

غالمعلی بندیان 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی24952495

2287
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500غالمعلی تیغعلیبانک کشاورزیبردسکن روستای کاسف1بردسکنخراسان رضوی

2288
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران700700غالمعلی جاویدیبانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

2289

پرورش زنبور 

 50عسل خرید 

(کلنی

1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش مرکزی 

دهستان مازول روستای 

صومعه

وزارت جهاد کشاورزی300300غالمعلی جعفریصندوق کارآفرینی امید

2290
پرورش ماهی ، 

شیالت و آبزیان
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش مرکزی ، 

دهستان بینالود، روستای 

قرونه

بانک کشاورزی
غالمعلی حاتمی 

راد
وزارت جهاد کشاورزی445445

2291
پرورش 

گوسفند داشتی
3زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه 

روستای حشمت - مرکزی 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی11001100غالمعلی دلگرمبانک کشاورزی
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2292

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

( راس50)بومی 

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای شهرک
پست بانک

غالمعلی زنگنه 

شهرکی
وزارت جهاد کشاورزی800800

1باخرزخراسان رضویگاوداری شیری2293

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

منج

بانک کشاورزی
غالمعلی طحانی 

مقدم کاخکی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1نیشابورخراسان رضویپروار بندی بره2294
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای ساالری
وزارت جهاد کشاورزی330330غالمعلی عربخانیبانک کشاورزی

2295
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک توسعه تعاونقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی

غالمعلی 

غالمعلی پور
وزارت جهاد کشاورزی400400

2296
گردشگری 

اقامتی
صندوق کارآفرینی امیدطرقبه روستای کنگ6بینالودخراسان رضوی

غالمعلی 

غالمعلی زاده
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدزوراباد1جوینخراسان رضویخرید تراکتور2297
غالمعلی فتح 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی550550

2298
خرید گاوشیری 

نژاد هلشتاین
پست بانکروستای ارزنه- باخرز1باخرزخراسان رضوی

غالمعلی محمود 

زاده ارزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2299
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی500500غالمعلی وحیدیبانک کشاورزیروستای آویان-باخرز1باخرزخراسان رضوی

2300

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی
غوٍث الدین 

غفاری بیدکی
وزارت جهاد کشاورزی150150
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وزارت جهاد کشاورزی630513غیبعلی پوربخشیبانک کشاورزیتایباد روستای قلعه نو آبقه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2301

2302

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

3قوچانخراسان رضوی
روستای اینچه -قوچان

سابالغ
بانک کشاورزی

فاضل قهرمان 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی12801280

2303
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500فاضل هدایتیپست بانکعشایری3قوچانخراسان رضوی

2304

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدخرم آباد1تربت جامخراسان رضوی

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2305
منزل - روستای جوزقان 

رحمانی
بانک توسعه تعاون

فاطمه احسانی 

بارانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2306

راه اندازی و 

تجهیز مرکز 

جامع 

دامپزشکی 

روستایی و 

عشایری

وزارت جهاد کشاورزی20002000فاطمه احمدیصندوق کارآفرینی امید-فرهادگرد4فریمانخراسان رضوی

2307

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه اسحاقیپست بانکروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی

2308
خیاطی و 

دوخت
صندوق کارآفرینی امید9روستای فرخان المهدی 1قوچانخراسان رضوی

فاطمه اسدزاده 

فرخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

2309

کافی نت و 

خدمات 

اینترنتی و 

کامپیوتری

2باخرزخراسان رضوی
باخرز خیابان ولیعصر 

روبروی فرماندهی انتظامی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه اسدیصندوق کارآفرینی امید
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2310

صندوق خرد 

محلی روستایی 

مرندیز

32بجستانخراسان رضوی

-استان خراسان رضوی

روستای -شهرستان بجستان

مرندیز

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه اسماعیل 

زاده مرندیز
صندوق کارآفرینی امید400400

2311

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300فاطمه اصغریپست بانکروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی

2312
فرآوری وتولید 

گیاهان دارویی
1خوافخراسان رضوی

شهرستان خواف شهر 

سالمی چاته نسرین قریشی 

 شهر سالمی5کیلومتر 

وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه اکوانصندوق کارآفرینی امید

1تایبادخراسان رضویقالیبافی2313
تایباد روستای اسد آباد 

دربند
پست بانک

فاطمه الوانی 

بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2314
تولید فرش 

دستباف
10بردسکنخراسان رضوی

بردسکن روستای شفبع اباد 

6و4بین ولیعصر
وزارت صنعت، معدن و تجارت24202420فاطمه امیریصندوق کارآفرینی امید

2315
خیاطی نازک 

دوزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه بازوبندیصندوق کارآفرینی امیدشهر فیروزه روستای بازوبند1فیروزهخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه باسامانیصندوق کارآفرینی امیدتاییباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویقالی بافی2316

2317

صندوق خرد 

محلی روستایی 

باغ آسیا

30گنابادخراسان رضوی
گناباد روستای باغ آسیا 

نبش چهارراه شهدا
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه باصری 

باغسیاه
صندوق کارآفرینی امید400400

2318
پرورش گاو 

شیری
2بردسکنخراسان رضوی

بردسکن کدوغن پایین 

سعادت آباد خیابان شهید 

25ساالری فرعی اول واحد 

وزارت جهاد کشاورزی10001000فاطمه باقریبانک کشاورزی
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100100فاطمه باهنرپست بانکروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2319
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2320
پرورش دام 

سبک
3رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

-شهر جنگل-رشتخوار

روستای آهنگران

بانک توسعه تعاون
فاطمه بخشی 

زائی
وزارت جهاد کشاورزی994994

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه براتیصندوق کارآفرینی امیدروستای خریج1چنارانخراسان رضویقالی بافی2321

1چنارانخراسان رضوینازک دوزی2322
- بخش مرکزی - چناران 

روستای رادکان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه بهاریانصندوق کارآفرینی امید

2323
پرورش گوساله 

پرواری
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

روستای حجت -بجستان 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی20002000فاطمه بیدارمغزبانک کشاورزی

پست بانکتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی2324
فاطمه بیک 

رایکان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1فیروزهخراسان رضویقالی بافی2325
شهرستان فیروزه روستای 

بزقوچان
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه توزنده 

جانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

100100فاطمه توسلیپست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2326
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مه والتخراسان رضویتولیدی پوشاک2327

- شهرستان مه والت 

امام - روستای حسن آباد 

23رضا 

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900فاطمه جامیصندوق کارآفرینی امید

2328
کارگاه متمرکز 

فرش دستباف
5جوینخراسان رضوی

جوین، روستای احمداباد 

ملک، حاشیه جاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000فاطمه جاویدجمصندوق کارآفرینی امید

2329
گردشگری و 

بوم گردی
1نیشابورخراسان رضوی

بلوار آزادگان ، نبش پمپ 

گاز ، جاده فیل خانه ، اولین 

روستا ، روستای طرب آباد

15001500فاطمه جعفریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2330

قالیبافی 

دستباف 

روستایی سنتی

1قوچانخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان قوچان روستای 

فیروز اباد

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه جنتی 

فیروز اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1درگزخراسان رضویکشت زعفران2331

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش لطف آباد - درگز 

روستای توقی

بانک کشاورزی
فاطمه چاوشی 

میر قلعه
وزارت جهاد کشاورزی450450

1فیروزهخراسان رضویقالی بافی2332
شهرستان فیروزه روستای 

قالی باف سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه چکنهصندوق کارآفرینی امید

2333
ایجاد کارگاه 

خیاطی
پست بانکچناران روستای شیخ کانلو2چنارانخراسان رضوی

فاطمه چنارانی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2334
- قالیبافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

روستای - مه والت 

5امام رضا - میاندهی 
پست بانک

فاطمه چهلسری 

فیض آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2335
مشاغل خانگی 

خیاطی
1مه والتخراسان رضوی

-روستای میاندهی- مه والت

 خ امام رضا
پست بانک

فاطمه حاجی 

جمهوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید19امام خمینی - رشتخوار 1رشتخوارخراسان رضویقالی بافی سنتی2336
فاطمه حسین 

پور کریم آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1تایبادخراسان رضویخیاطی2337

- بخش مرکزی - تایباد 

روستا - دهستان کرات 

- کوچه نظری - دربند 

0پالک - کوچه بهلولی 

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه حسین 

دوست
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2338
کارگاه قالی 

بافی
صندوق کارآفرینی امیدچناران روستای کمبالن2چنارانخراسان رضوی

فاطمه حسین 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

200200فاطمه حسینیبانک توسعه تعاونزشک جنب مسجد جامع2بینالودخراسان رضویصنایع دستی2339
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فاطمه حق پرستصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای ارزنچه سفلی1تایبادخراسان رضویحوله بافی2340
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2341
مشاغل خانگی 

تابلو فرش
1مه والتخراسان رضوی

-روستای میاندهی- مه والت

5 خ امام رضا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حقیقیپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2342
فاطمه حقیقی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2343

صندوق خرد 

محلی روستای 

عارف اباد

30کاشمرخراسان رضوی
خراسان رضوی کاشمر 

روستای عارف اباد خ شهدا
صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه حمزییصندوق کارآفرینی امید

2344

راه اندازی 

کارگاه ابریشم 

بافی

1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بخش 

زاوین زاوین خیابان مسجد 

صاحب الزمان پشت حوزه 

مقاومت بسیج

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه حیدرزاده 

زو
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2345
پرورش 

گوسفندداشتی
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه خالقیصندوق کارآفرینی امیدباخرز قلعه نو1باخرزخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی2346
فاطمه خاموشی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای کسکن- سبزوار 4سبزوارخراسان رضوینانوایی روستایی2347
فاطمه 

خسروابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2348

پرورش زنبور 

عسل و 

فرآوردی 

تولیدات آن

بانک توسعه تعاونروستای آصف آباد- سرخس 2سرخسخراسان رضوی
فاطمه 

دادمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2349

پرواربندبره 

باهدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه دشمنگیرصندوق کارآفرینی امیدروستای کاریزنو باالجام1تربت جامخراسان رضوی

2350
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب1خلیل آبادخراسان رضوی

فاطمه دالوری 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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2351
پرورش 

گوسفند داشتی
1زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

کنگ سفلی
وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه دلگرمبانک کشاورزی

2352

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستای امید 

قله زو

30کالتخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

-روستای قله زو -کالت 

صندوق خرد محلی زنان 

امید قله زو

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه دلیر قله 

زو
صندوق کارآفرینی امید400400

2353

صندوق خرد 

محلی بانوان 

کارآفرین 

فرهادگرد

30فریمانخراسان رضوی
فریمان فرهادگرد خ شهید 

110مطهری پالک
صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه دهقانصندوق کارآفرینی امید

2354
خیاطی و نازک 

دوزی
پست بانکاسالم آباد1تربت جامخراسان رضوی

فاطمه دوستی 

نیل آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3تربت حیدریهخراسان رضویفرت بافی2355

تربت - خراسان رضوی 

-بخش رخ - حیدریه 

روستای سرباال

پست بانک
فاطمه ذبیحی 

سرباالیی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2356

بره پرواری با 

هدف افزایش 

وزن

صندوق کارآفرینی امیدروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
فاطمه ذوالفقاری 

جامی خیرابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2357

بافتنی های 

- سنتی 

مشاغل خانگی

1مه والتخراسان رضوی
خ امام - شادمهر- مه والت 

16رضا
100100فاطمه راسخیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای موسی آباد1تربت جامخراسان رضویتولیدی پوشاک2358
فاطمه رامی 

یادگاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2359
پرورش گاو 

شیری
5تربت حیدریهخراسان رضوی

بخش -تربت حیدریه 

مرکزی روستای جعفر اباد
وزارت جهاد کشاورزی25002480فاطمه رجب زادهبانک کشاورزی

پست بانکروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2360
فاطمه رجبی 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2361
- قالیبافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

روستای فتح آباد - مه والت 

4شهید نیازی - 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه رحمتیپست بانک

2362
فرت )کارباف 

(بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

فاطمه رسولی 

آبقه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2363

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

کمال الملک
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه رشید 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2364
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500فاطمه رضوانیصندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

100100فاطمه رضوانی فرصندوق کارآفرینی امیدتایباد پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی2365
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2366

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه رمضانیپست بانکروستای کاریزنو باالجام1تربت جامخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه رمضانیصندوق کارآفرینی امیدروستای فرمان آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویخیاطی2367

2368

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300فاطمه رنجبرپست بانکروستای قلعه شیر1تربت جامخراسان رضوی

2369
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب1خلیل آبادخراسان رضوی

فاطمه روحی 

میر آبادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

صندوق کارآفرینی امیدروستای کردیان-باخرز 1باخرزخراسان رضویفرش دستباف2370
فاطمه زارع 

کردیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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وزارت جهاد کشاورزی400400فاطمه زمندیپست بانکجغتای روستای قایم1جغتایخراسان رضویداربست انگور2371

1جغتایخراسان رضویداربست انگور2372
جغتای زور زمند موتور 

1شماره 
وزارت جهاد کشاورزی100100فاطمه زمندیبانک کشاورزی

پست بانکتربت حیدریه روستای فدیهه2تربت حیدریهخراسان رضویقالیبافی2373
فاطمه زنده 

فدیهه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2374
تولید ابریشم 

خام
2تربت حیدریهخراسان رضوی

خیابان امام خمینی - بایگ 

10
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه زهرا 

قربانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2375

نگهداری و 

پرورش 

گوسفند داشتی

2بردسکنخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستا کاسف- بردسکن 
بانک کشاورزی

فاطمه ساالری 

کاسف
وزارت جهاد کشاورزی600600

2376

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه سبیانیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان فیروزه ر1فیروزهخراسان رضوی

2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی2377
رشتخوار مسکن مهر میالن 

7اول پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه سکوندصندوق کارآفرینی امید

2378
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
صندوق کارآفرینی امیدروستای عزیز اباد3سبزوارخراسان رضوی

فاطمه سلطان 

عبدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1فیروزهخراسان رضویچرم دوزی2379
روستای سلیمانی امام رضا 

 جنب باشگاه چند منظوره5
200200فاطمه سلیمانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2380
توسعه وتجهیز 

گلخانه
وزارت جهاد کشاورزی10501050فاطمه سلیمانیبانک کشاورزیروستای فتح آباد- نیشابور2نیشابورخراسان رضوی

2رشتخوارخراسان رضویقالی بافی2381
 5رشتخوار جنگل کشاورز 

77پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه سمنونصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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2382

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300فاطمه سهرابیبانک کشاورزیروستای محمودآباد1تربت جامخراسان رضوی

2383
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای بجدن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه شبانیصندوق کارآفرینی امید

2384

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی
فاطمه شجاع 

تکلو امقانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2385
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

فاطمه شجیعی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2مشهدخراسان رضویتولیدی پوشاک2386

-استان خراسان رضوی

روستای گرجی علیا -مشهد 

27پالک -8/4-8گرجی-

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه شرقی 

ثانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2387

پرورش 

گوسفند داشتی 

باهدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای قلعه سرخ1تربت جامخراسان رضوی
فاطمه شریفی 

بربری
وزارت جهاد کشاورزی300300

صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه شکوریصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای علی زینل30قوچانخراسان رضویقالی بافی2388

2389

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهر فیروزه خیابان معلم 

10معلم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه شورییصندوق کارآفرینی امید
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اشتغال 

مستقیم
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صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی2390
فاطمه شیخ 

جامی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2391

راه اندازی 

کارگاه ابریشم 

بافی

1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بخش 

زاوین زاوین انتهای خیابان 

صاحب الزمان

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه صادقیان 

زو
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه صالحیصندوق کارآفرینی امیدرشتخوار شهر جنگل2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی2392

2393

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی35

1گنابادخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

گناباد روستای حاجی آباد
وزارت جهاد کشاورزی400400فاطمه طالبیبانک کشاورزی

1تایبادخراسان رضویمجوز بهسازی2394
شهرستان تایباد روستای 

دربند
بانک کشاورزی

فاطمه عابد 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی450450

2395
 )کارباف سنتی 

(فرت بافی 
پست بانکروستای جوزقان- تایباد 1تایبادخراسان رضوی

فاطمه عابد 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2396
پرورش 

گوسفند پرواری
1بجستانخراسان رضوی

- بجستان - خراسان رضوی 

روستای نوبهار
وزارت جهاد کشاورزی100100فاطمه عباس زادهبانک کشاورزی

2397

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای چاه - دهستان کیبر

کنده

پست بانک
فاطمه عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2398

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای چاه - دهستان کیبر

کنده

وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه عرب نژادپست بانک
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2399

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند دشتی 

 50به ظرفیت

راس

1خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای چاه گچی

وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه عرب نژادپست بانک

2400
بهسازی اماکن 

دامی روستایی
2خوافخراسان رضوی

خواف بخش جلگه زوزن 

روستای چاه کنده
وزارت جهاد کشاورزی320320فاطمه عرب نژادبانک کشاورزی

1تایبادخراسان رضویقالی بافی2401
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
پست بانک

فاطمه 

عزیزمالجهان 

آبادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2402
بافندگی پارچه 

های دست باف
2زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

علیک
پست بانک

فاطمه عسکری 

خیرآباد
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2403

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه عطاییصندوق کارآفرینی امیدروستای محمود اباد لنگر1تربت جامخراسان رضوی

30خلیل آبادخراسان رضویتولیدی پوشاک2404
روستای نقاب خ امام علی 

4کوچه فاطمه الزهرا 
صندوق کارآفرینی امید150150فاطمه علمیصندوق کارآفرینی امید

2405

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه غالمیصندوق کارآفرینی امیدکاریزنو باالجام1تربت جامخراسان رضوی

2406
بسته بندی 

عرقیات و گالب
12بینالودخراسان رضوی

سیدی جاده خلج روستای 

موقان کوچه صاحب الزمان
وزارت جهاد کشاورزی22002200فاطمه غالمیبانک کشاورزی
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2407

پرورش 

گوسغند داشتی 

با هدف امیخته 

گری

وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه فراشیصندوق کارآفرینی امیدروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی

2408
پرورش بره 

پروار بندی
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی کاشمر 

روستای رزق آباد علی 

7اصغری 

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه فیاضپست بانک

2409
پرورش 

گاوشیری
2تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای 

شادمهر
بانک کشاورزی

فاطمه قربانی 

شادمهری
وزارت جهاد کشاورزی16001549

1گنابادخراسان رضویگاوداری شیری2410
روستای - شهرستان گناباد 

حاجی آباد
وزارت جهاد کشاورزی600600فاطمه قرشیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه قناعتیپست بانکتایباد روستای ارزه1تایبادخراسان رضویقالی بافی2411

2412
پرواربندی 

گوسفند
2چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

42سیداباد خیابان امام رضا 
پست بانک

فاطمه کارگر 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی900900

2413
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه کاظمیصندوق کارآفرینی امیدروستای بالش آباد1سبزوارخراسان رضوی

2تربت حیدریهخراسان رضویفرت بافی2414

تربت -خراسان رضوی 

- بخش رخ - حیدریه 

روستای سرباال

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه کاظمی 

سرباالیی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2415
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه کبیرپست بانکبردسکن روستای کاسف1بردسکنخراسان رضوی

2416
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
صندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه-تایباد1تایبادخراسان رضوی

فاطمه کریمی 

آبقه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2417

پرورش گیاهان 

آپارتمانی و 

گلدانی

2گنابادخراسان رضوی
گناباد روستای رهن اراضی 

چاه زنگویی
بانک توسعه تعاون

فاطمه کمالی 

رهنی
وزارت جهاد کشاورزی200200

650650فاطمه کنعانیصندوق کارآفرینی امیدرشتخوار روستای سنگان3رشتخوارخراسان رضویبوم گردی2418
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2419

پرورش دام 

اصالح نژاد شده 

پر بازده

1سبزوارخراسان رضوی
سبزوار بخش ششتمد 

روستای یحیی آباد شامکان
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه گلخنیصندوق کارآفرینی امید

1فیروزهخراسان رضویپرواربندی بره2420
خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه روستای حصارنو
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه محمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه محمدیپست بانکتایباد روستای شیزن1تایبادخراسان رضویقالی بافی2421

2422
-قالی بافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

امام - روستای احمد آباد 

9رضا 
پست بانک

فاطمه محمدی 

احمد ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

4فریمانخراسان رضویتولیدی پوشاک2423
خیابان -روستای سعد اباد 

امام حسن مجتبی
پست بانک

فاطمه مشهدی 

سعد اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2424
پرورش 

گوسفند داشتی
1خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد روستای کاهه 

خیابان اصلی
پست بانک

فاطمه معلم 

بغداده
وزارت جهاد کشاورزی320320

بانک توسعه تعاونروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2425
فاطمه منعمی 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مشهدخراسان رضویگلیم بافی2426

کیلومتر بعد از ارامگاه7  

 فردوسی روستای زارک

13 پالک 4/1خیابان اطهر 

100100فاطمه موسویصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاراضی اسماعیل اباد کاللی5تربت جامخراسان رضویگاو شیری2427
فاطمه میرزائی 

رسول ابادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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پست بانکخلیل آباد روستای سنبل1خلیل آبادخراسان رضویپرورش بره پروار2428
فاطمه میری 

کندری
وزارت جهاد کشاورزی440440

پست بانکتایبادروستای چهاربرجی1تایبادخراسان رضویکاربافی سنتی2429
فاطمه نادری 

مشهدریزه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکتایباد روستای حاجی آباد1تایبادخراسان رضویکاربافی سنتی2430
فاطمه نصیری 

ماکو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2431
تولید ابریشم 

خام
صندوق کارآفرینی امیدروستای بسک- بایگ 1تربت حیدریهخراسان رضوی

فاطمه نقی زاده 

بایگی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه نیکوپست بانکچناران روستای قیاس آباد1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند2432

2433
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه هاشمیصندوق کارآفرینی امیدروستای عزیز اباد3سبزوارخراسان رضوی

2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی2434
شهرستان رشتخوارخیابان 

18امام خمینی شمالی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه واحدیصندوق کارآفرینی امید

2435
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای بجدن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه یزدانیصندوق کارآفرینی امید

2فیروزهخراسان رضویخیاطی2436

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای تقی اباد کوچه 

روبروی بهداشت

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه یوسف 

ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته3تایبادخراسان رضویحوله بافی2437
فایزه ایوبی پشته 

یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای علی آباد30قوچانخراسان رضویقالی بافی2438
فایزه حسینی 

علی آبادی
صندوق کارآفرینی امید400400

2439
خیاطی نازک 

دوزی
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان فیروزه روستای 

سبیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فایزه حصارنوییصندوق کارآفرینی امید
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2440
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100فایزه صابریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فایزه نصراللهیپست بانکتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی2441
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2442

صندوق خرد و 

محلی روستای 

سلطان آباد

22تربت حیدریهخراسان رضوی
-جلگه رخ -تربت حیدریه 

روستای سلطان آباد
صندوق کارآفرینی امید400400فایزه نوروززادهصندوق کارآفرینی امید

2443
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی15901272فایقه فیض ابادیبانک کشاورزیروستای کراب- سبزوار 2سبزوارخراسان رضوی

2444
-گلیم بافی 

مشاغل خانگی
100100فائزه حیدربیگیصندوق کارآفرینی امیدروستای مهنه- مه والت 1مه والتخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2445

پرورش دهنده 

گوساله پرواری 

به ظرفیت 

راس50

3مه والتخراسان رضوی

- بخش مرکزی - مه والت 

-دهستان مه والت جنوبی 

شمس آباد

بانک توسعه تعاون
فائزه فرهنگ 

فیض آبادی
وزارت جهاد کشاورزی975975

2تربت جامخراسان رضویدامپروری2446

خراسان رضوی شهرستان 

تربت جام بخش صالح آباد 

روستای قلعه حمام روستای 

سراب

وزارت جهاد کشاورزی800800فرامرز اربابیپست بانک

2447
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی13601088فرامرز خزامابانک کشاورزیروستای یزدآباد2سبزوارخراسان رضوی

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره2448
- شهرستان خوشاب

روستای ینگ
وزارت جهاد کشاورزی200200فرج اله عباسیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرح خاکشورپست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویخیاطی2449
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بانک توسعه تعاونروستای تیمنک- تربت جام 1تربت جامخراسان رضویپوشاک2450
فرح رحیمی 

جهان آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

2451
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100فرح صابریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2452
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100فرح فاروقیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای خیر آباد1تایبادخراسان رضویقالی بافی2453
فرحناز قانع 

محمد آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2454
پرورش 

گوسفند داشتی
1خوافخراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

دهستان کیبر روستای چاه 

کنده

وزارت جهاد کشاورزی800800فرخ لقا عرب نژادپست بانک

2455

صندوق خرد 

محلی روستای 

پشته

30تایبادخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای پشته
صندوق کارآفرینی امید

فرخنده شیخ 

جامی پشته یی
صندوق کارآفرینی امید400400

2456

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند دشتی 

 20به ظرفیت

راس

1خوافخراسان رضوی
روستای حسن آباد - خواف

باال خواف
وزارت جهاد کشاورزی500500فردوس عظیمیپست بانک

بانک توسعه تعاونروستای بزد- تربت جام 5تربت جامخراسان رضویفرش دستباف2457
فرزاد دهقانی 

بزدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20802080

2458
کارگاه معرق 

چوب
1مشهدخراسان رضوی

ابتدای روستای - طرح چی 

 درب سوم2نیاوران - گیزی 
500500فرزاد میرانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1خوافخراسان رضویتولیدات چوبی2459
خراسان رضوی خواف 

روستای خرگرد خیابان شهدا
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350فرزاد هداییصندوق کارآفرینی امید

2460

تولید لباس 

بیمارستانی و 

تولید پارچه 

نخی

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000فرزانه احمدیپست بانکسبزوار، روستای خیرآباد6سبزوارخراسان رضوی

2461

توسعه 

زنبورداری به 

 کندو60تعداد 

1درگزخراسان رضوی

-استان خراسان رضوی 

روستای -شهرستان درگز

شیلگان

وزارت جهاد کشاورزی600480فرزانه افشاریبانک کشاورزی

2462
پرورش گاو 

شیری
3کاشمرخراسان رضوی

روستای کسرینه بین 

کسرینه و حاجی آباد
وزارت جهاد کشاورزی12001200فرزانه امیری نژادبانک توسعه تعاون

2رشتخوارخراسان رضویبوم گردی2463
شهرستان رشتخوار روستای 

اکبر آباد
600600فرزانه باغبان اولصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2464

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

بر  (راس 75

مبنای اصالح 

نژادی

1خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

روستای - بخش مرکزی 

خرگرد

وزارت جهاد کشاورزی500500فرزانه بخشیپست بانک

2465
خرید و ایجاد 

 کلنی زنبور50
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای گلریز

وزارت جهاد کشاورزی340340فرزانه پورسرداریبانک کشاورزی

2466
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

فرزانه حسنی 

قادرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2467

آموزشکاه 

خیاطی تولید 

پوشاک

1خلیل آبادخراسان رضوی
خلیل آباد شهرکندر کانون 

شهید روشندل
صندوق کارآفرینی امید

فرزانه شبان رزق 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2468
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

فرزانه صابری 

قادرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2469

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300فرزانه صاحبیپست بانکروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی

1تایبادخراسان رضویحوله بافی2470
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

فرزانه صبوری 

کراتی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2471
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500فرزانه عبادیصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای دیواندر2سبزوارخراسان رضوی

2472

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

راس30

1خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای زوزن

وزارت جهاد کشاورزی500500فرزانه عرب زوزنیپست بانک

2473
زنبورداری و 

فرآوری عسل
2فیروزهخراسان رضوی

روستای - شهرستان فیروزه 

توزنده جان
وزارت جهاد کشاورزی350350فرزانه فتاییبانک کشاورزی
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2474

دوخت کیف 

های چرمی 

زنانه و مردانه 

وصنایع دستی 

و فروش

1باخرزخراسان رضوی
شهرستان باخرز شهر باخرز 

مسکن مهر
100100فرزانه فتح آبادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2475
باجه خدمات 

بانکی روستایی
2بجستانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

بجستان روستای مرندیز 

19خیابان امام خمینی 

300300فرزانه مرشدیانپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای شهن آباد1زاوهخراسان رضویخیاطی2476
فرزانه نجاتی 

منظری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2477

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

پست بانکروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی
فرزانه ندایی 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی150150

صندوق کارآفرینی امید400400فرشته انوریصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای بش آقاج30قوچانخراسان رضویقالی بافی2478

1قوچانخراسان رضویقالیبافی2479

قوچان روستای هی هی 

کوی امیر المومنین کوچه 

دوم

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فرشته حیدریبانک توسعه تعاون

2سبزوارخراسان رضویپرورش شترمرغ2480
سبزوار بخش مرکزی 

روستای حارث آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500فرشته دلبریصندوق کارآفرینی امید

1چنارانخراسان رضویپرواربندی بره2481
خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای سمندر
وزارت جهاد کشاورزی200200فرشته شهابیپست بانک

2482

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500فرشته قاسمیانبانک کشاورزیبردسکن درونه1بردسکنخراسان رضوی
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2483
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرشته کرامتیصندوق کارآفرینی امیدروستای جنبذ3سبزوارخراسان رضوی

2484
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی320320فرهاد دانش فرصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد بلوار فخار1خلیل آبادخراسان رضوی

2485
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500فرهاد شکفتهبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

2486

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

بومی

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای چمن آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500فرهاد عفتیبانک کشاورزی

1سبزوارخراسان رضویقالی بافی2487
سبزوار روستای علی آباد 

سید رحیم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا ابهریصندوق کارآفرینی امید

2488

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی
فریبا خاکپور 

خاکستری
وزارت جهاد کشاورزی150150

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای کاریزک1زاوهخراسان رضویخیاطی2489
فریبا رجبی 

کاریزکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120

2490

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

11وحدت نبش وحدت 
صندوق کارآفرینی امید

فریبا ساجدی پا 

قلعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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2491

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای فوجی
پست بانک

فریبا شاه نعمت 

اللهی
وزارت جهاد کشاورزی719719

1تایبادخراسان رضویخیاطی2492
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا عبدالعلیانصندوق کارآفرینی امید

2493
-کارباف سنتی 

فرت بافی
پست بانکروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

فریبا محمودی 

آبقه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای شغل آباد30قوچانخراسان رضویقالی بافی2494
فریبا مالکی 

شغل آباد
صندوق کارآفرینی امید400400

بانک کشاورزیسرخس روستای تام رسول1سرخسخراسان رضویگوسفندداشتی2495
فریبرز رسول 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی390390

2تربت جامخراسان رضویگلخانه2496

-استان خراسان رضوی 

-شهرستان تربت جام 

روستای اسماعیل آبادگرجی

وزارت جهاد کشاورزی950950فرید مجیدیصندوق کارآفرینی امید

2497

کشت سبزی و 

صیفی جات 

گلخانه ای

3خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی300300فریده سیدآبادیصندوق کارآفرینی امید

2498

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای ملو علیا2تربت جامخراسان رضوی
فریدون اسحقی 

ایل بیگی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

2499
خرید تراکتور و 

ادوات
وزارت جهاد کشاورزی720720فریدون محمدیبانک کشاورزیکالته محمد1جوینخراسان رضوی
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2500
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

تربت جام صالح اباد 

روستای قشه توت
بانک کشاورزی

فضل احمد 

شیخی جهان 

ابادی

وزارت جهاد کشاورزی270270

2501
پرورش 

گوسفند پرواری
1خلیل آبادخراسان رضوی

حسین آباد خ شهید نصیری 

کوی توحید
وزارت جهاد کشاورزی300300فضل اهلل محدثیصندوق کارآفرینی امید

2502

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهر فیروزه خیابان معلم 

6معلم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فهمیه علیزادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فهمیه میراحمدیپست بانکتایباد روستای دوغارون1تایبادخراسان رضویقالی بافی2503

2504

صندوق خرد و 

محلی روستای 

رودمعجن

20تربت حیدریهخراسان رضوی
روستای - تربت حیدریه

رودمعجن
صندوق کارآفرینی امید

فهیمه ایزدی 

رودمعجنی
صندوق کارآفرینی امید400400

2505

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

توحید
صندوق کارآفرینی امید

فهیمه بیگی 

خبری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت736736فهیمه حسیناییپست بانکجعفرآباد5خلیل آبادخراسان رضویجوراب بافی2506

2507

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300فهیمه خداپرستپست بانکروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی200200فهیمه روزگاریصندوق کارآفرینی امیدروستای شهر سوخته2سبزوارخراسان رضویپرورش گوسفند2508



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 

3بینالودخراسان رضویتولید پوشاک2509
انتهای 17ویال شهرامام رضا 

خیابان گل سمت راست
صندوق کارآفرینی امید

فهیمه ظریف 

رجبیان جاوید
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای سهل آباد30قوچانخراسان رضویقالی بافی2510
فهیمه 

محمدمهدی
صندوق کارآفرینی امید400400

2511

سنگ های 

قیمتی و نیم 

قیمتی فیروزه 

تراشی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

معدن
200200فهیمه مقدمصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2512

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

بانک کشاورزیخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی
فواد رستگار 

مقدم صفاری
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2513
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

شهرستان قوچان روستای 

اینچه ساوبالغ
بانک کشاورزی

فیروز جوان قلعه 

حسن
وزارت جهاد کشاورزی160160

وزارت جهاد کشاورزی720720فیروز رسولخانیبانک توسعه تعاونسرخس روستای اهلل نظر2Sسرخسخراسان رضویگوسفند داشتی2514

2515

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای خیر اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
فیض محمد 

خورسنکار
وزارت جهاد کشاورزی150150

2516

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای ابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی

فیض محمد 

کریمی ابدال 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی300300

2517

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400قاسم بخشی نیاپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی
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2518
اصالح نژاد دام 

سبک
2قوچانخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

عشایر -شهرستان قوچان

کوه فاطمه خانم

سازمان امور عشایر ایران10001000قاسم جاویدیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی300300قاسم جغتاییبانک کشاورزیجغتای کالداغلن1جغتایخراسان رضویکاشت زعفران2519

2520

کشت گیاهان 

گل )دارویی 

(محمدی

وزارت جهاد کشاورزی500350قاسم حسین زادهبانک کشاورزیروستای اسحاق اباد2کاشمرخراسان رضوی

2521
تولید خوراک 

دام و طیور
15نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش زبرخان 

روستای محسن آباد خیابان 

1شهید قدمگاهی پالک 

وزارت جهاد کشاورزی70007000قاسم حضرتیبانک توسعه تعاون

2522
زنبورداری به 

 کندو65تعداد 
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش چاپشلو - درگز 

روستای بشارت

وزارت جهاد کشاورزی480480قاسم خدادوستبانک توسعه تعاون

پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2523
قاسم رجائی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

2524

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150قاسم رضایی پورپست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

2525
تولید پوشاک 

زنانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000قاسم رضوانیصندوق کارآفرینی امیدبردسکن روستای زیرک آباد2بردسکنخراسان رضوی

2526

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

2خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای رباط جز
وزارت جهاد کشاورزی940940قاسم سبزویبانک کشاورزی
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2527

کشت گیاهان 

ملنگون،)دارویی

زیره 

(سیاه،باریجه

1کالتخراسان رضوی
کالت نادر، روستای قله 

جعفرچاهی_زو
بانک توسعه تعاون

قاسم سروری 

قله زو
وزارت جهاد کشاورزی320320

2528
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000قاسم عربی نقابیصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

2529
پرورش گاو 

شیری
2کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ شهر 

 2ریوش بلوار امام علی 

9پالک 

وزارت جهاد کشاورزی16001600قاسم غالمزادهبانک کشاورزی

2530
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
4سبزوارخراسان رضوی

اراضی روستای استیر گود 

عفیر مجتمع دامپروری 

شهرستان سبزوار

وزارت جهاد کشاورزی40004000قاسم قاسمیبانک کشاورزی

2531

تولید ادوات و 

ماشین آالت 

کشاورزی

3گنابادخراسان رضوی

شهرستان گناباد جاده قدیم 

بیدخت روبه رو کارخانه 

خوراک دام نگین

پست بانک
قاسم مختاری 

ریابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2532
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

قاسم مولوی 

کیوانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

2533

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300قاسم وطن زادهپست بانکروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی

2534
اصالح نژاد دام 

سبک
2قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای اورته چشمه
وزارت جهاد کشاورزی700700قاسمعلی اسعدیپست بانک

2535
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیجوین روستای حکم آباد9جوینخراسان رضوی

قاسمعلی حکم 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی48004800



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 

2536

اصالح نژاد 

پرورش 

گوسفند 

راس150پروار

وزارت جهاد کشاورزی500500قجر مهریپست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضوی

2537
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
صندوق کارآفرینی امید

قدرت 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران490490

2538
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب1خلیل آبادخراسان رضوی

قدیر شریفی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2539

پرورش مرغ 

گوشتی 

(زنجیره تولید)

40کاشمرخراسان رضوی
 جاده 18کاشمر کیلومتر 

کاشمر به تربت حیدریه
وزارت جهاد کشاورزی6000012000قدیر صالحیبانک کشاورزی

2540
پرورش بره 

پرواری
2سرخسخراسان رضوی

 _روستای بزنگان - سرخس 

آب دراز
وزارت جهاد کشاورزی630630قدیر عطاییبانک کشاورزی

2541
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

قدیر فالح قلعه 

حسن
سازمان امور عشایر ایران500500

پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2542
قدیر محمد 

خاصه مراد
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت جهاد کشاورزی400400قربان باباییپست بانکروستای محمد آباد1چنارانخراسان رضویبره پرواری2543

2544
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500قربان جاویدیبانک کشاورزی

5چنارانخراسان رضویپروار بندی بره2545
- چناران- خراسان رضوی

شریف آباد
وزارت جهاد کشاورزی25002500قربان جعفرپوربانک کشاورزی

2546
پرواربندی 

گوسفند
سازمان امور عشایر ایران500500قربان دلیرپست بانکروستای قیاس آباد1چنارانخراسان رضوی

2547

پرورش 

1گوسفندشیری

راس50

پست بانکروستای داش بالغ2چنارانخراسان رضوی
قربان دوست 

محمدی
سازمان امور عشایر ایران500500
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2548
پرورش دام 

سبک داشتی
وزارت جهاد کشاورزی240240قربان رجبی پیرهپست بانکروستای جرتوده1قوچانخراسان رضوی

2549
مایه کوبی دام 

و طیور
وزارت جهاد کشاورزی350350قربان علی خواجهپست بانکروستای خیر آباد-تایباد1تایبادخراسان رضوی

2550

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

بانک توسعه تعاونروستای شفیع-قوچان2قوچانخراسان رضوی
قربان محمد 

شاهباز
سازمان امور عشایر ایران500500

2551

پرورش 

گوسفند داشتی 

واصالح نژاددام 

سبک

پست بانکقوچان عشایر1قوچانخراسان رضوی
قربان محمد 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت جهاد کشاورزی200200قربان مقصودیبانک توسعه تعاونتایباد وستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویدامداری2552

2553
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی200200قربان موسویصندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضوی

2554
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

شهرستان قوچان روستای 

عمارت
وزارت جهاد کشاورزی300300قربان موسویصندوق کارآفرینی امید

2555
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چان روستای کالته ملو.ق
پست بانک

قربانعلی احمدی 

ملو
وزارت جهاد کشاورزی500500

2556
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر سرخس

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

قربانعلی 

داغستانی
سازمان امور عشایر ایران500500

2557

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن درونه چاه موتور 

بحرآب
سازمان امور عشایر ایران500500قربانعلی رضازادهبانک کشاورزی
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2558
پرورش 

گوسفند شیری
وزارت جهاد کشاورزی500500قربانعلی رضوانیپست بانکروستای قزلر1چنارانخراسان رضوی

2559
داربستی کردن 

باغ انگور
وزارت جهاد کشاورزی400400قربانعلی ضمیریبانک توسعه تعاونقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیدروستای بیگلر1قوچانخراسان رضویقالیبافی2560
قربانعلی کوکبی 

قریه بگلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

2561
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

قربانعلی 

محمدنیاجعفرآباد

سفال

سازمان امور عشایر ایران500500

2562

پرورش 

گوسفند داشتی 

واصالح نژاددام 

سبک

1قوچانخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای کالته ملو
پست بانک

قربانعلی مهدیان 

فر
وزارت جهاد کشاورزی500500

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره2563
- شهرستان خوشاب

روستای دهنه شور
وزارت جهاد کشاورزی900900قربانعلی نوروزیصندوق کارآفرینی امید

2564
پرورش دام 

سبک داشتی
سازمان امور عشایر ایران900900قربانعلی وفاییبانک توسعه تعاونروستای کچالنلو4قوچانخراسان رضوی

2565
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای ینگه قلعه1قوچانخراسان رضوی

قلی ضیغمی 

ینگه قلعه
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک توسعه تعاونتایباد روستای حاجی آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی2566
قمر پاکروش 

کالته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2567
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای قلعه حمام 

حاجی رسول

بانک کشاورزی
قمر زرداری قلعه 

حمام
وزارت جهاد کشاورزی400400

2568
پرورش بز 

داشتی
1گنابادخراسان رضوی

روستای - شهرستان گناباد 

قنبرآباد
وزارت جهاد کشاورزی380380قمر عبدالهیبانک توسعه تعاون
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1تایبادخراسان رضویحوله بافی2569
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
100100قمر محسنیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2570
گاوداری شیری 

صنعتی
1خوافخراسان رضوی

- خواف -خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای علی آباد

وزارت جهاد کشاورزی500500قمرالدین صادقیبانک توسعه تعاون

پست بانکروستای ملی1چنارانخراسان رضویبره پرواری2571
قنبر علی 

محمدزاده
وزارت جهاد کشاورزی400400

2572
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

قنبرعلی صادقی 

چوینلی
سازمان امور عشایر ایران500500

2573
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

قنبرعلی عقبایی 

شفیع
سازمان امور عشایر ایران500500

2574
پرواربندی دام 

سبک
2خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خواف روستای سده
پست بانک

قوام الدین 

شهیدی مزرعه 

شیخ

وزارت جهاد کشاورزی530530

2575
کاشت زعفران 

وگیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی200200کاظم ایزیصندوق کارآفرینی امیدروستای ایزی کوچه حصار2سبزوارخراسان رضوی

2576
گوسفند 

راس100پروار
وزارت جهاد کشاورزی400400کاظم آراستهپست بانکسیدآباد1چنارانخراسان رضوی

2577

پرواربندی بره 

باهدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150کاظم باحیاپست بانکروستای محمود اباد سفلی1تربت جامخراسان رضوی

2578

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

2کاشمرخراسان رضوی
روستای ممرآباد  –کاشمر 

خیابان وحدت –
وزارت جهاد کشاورزی800800کاظم پژومانبانک کشاورزی
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2579

تولید مبلمان 

خانگی، 

سرویس خواب 

نوزاد و 

منسوجات 

...چوبی و

4گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی گناباد 

حاشیه جاده آسیایی جنب 

پمپ بنزین پهلوان

وزارت صنعت، معدن و تجارت14401440کاظم پهلوانپست بانک

2580
ساخت 

مصنوعات چوبی
5سبزوارخراسان رضوی

سبزوار، ابتدای جاده قدیم 

ابارش
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500کاظم پویان فرصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای آبقه-تایباد1تایبادخراسان رضویپرواربندی بره2581
کاظم دیهیمی 

پشته یی
وزارت جهاد کشاورزی320320

2582

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

بر  (راس 65

مبنای اصالح 

نژادی

1خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای قطار گز

پست بانک
کاظم عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2583

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای - دهستان کیبر

قطار گز

وزارت جهاد کشاورزی500500کاظم عرب نژادپست بانک

2584

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی200200کاظم غوریانیپست بانکروستای جلیل اباد1تربت جامخراسان رضوی
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2585

کشت 

محصوالت 

گلخانه ای

وزارت جهاد کشاورزی10001000کاظم کریمیصندوق کارآفرینی امید1ششتمد خیابان فرهنگ 2سبزوارخراسان رضوی

2586
پرورش دام 

سبک
2رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

روستای احمد اباد -رشتخوار

استانه

وزارت جهاد کشاورزی900900کاظم لطفیبانک کشاورزی

2587
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی

کاظم محمدی 

قریه بگلر
وزارت جهاد کشاورزی200200

2588

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی200200کاظم مختاریپست بانکروستای ابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی

2589
پرورش 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن شهر انابد دهان 

قلعه روستای شالقه
وزارت جهاد کشاورزی200200کاظم مرادیبانک کشاورزی

2590
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای شیرزن1قوچانخراسان رضوی

کاظم ناظمی 

شیرزن
وزارت جهاد کشاورزی120120

2591
پرورش 

گوسفند داشتی
1باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

ارزنه

صندوق کارآفرینی امید
کاظم یعقوبی 

ارخودی
وزارت جهاد کشاورزی350350

2592

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400کاظم یوسف نژادپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

2593
پزوار بندی بره 

 راسی200
2مشهدخراسان رضوی

مشهد بلوار پنجتن جاده 

ابلق روستای تبادکان
بانک کشاورزی

کاظم یوسفی 

تبادکان
وزارت جهاد کشاورزی12001200

2594
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران850850کامبیز محمدنیابانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی
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1درگزخراسان رضویکشت زعفران2595

خراسان رضوی شهرستان 

درگزبخش نوخندان 

روستای برج قلعه

وزارت جهاد کشاورزی560450کبرا گاواندازبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای دیزادیز1قوچانخراسان رضویقالی بافی2596
کبری احمدی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

2597

راه اندازی 

کارگاه ابریشم 

بافی

1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بخش 

زاوین زاوین انتهای خیابان 

34امام خمینی پالک 

صندوق کارآفرینی امید
کبری اسکندری 

زو
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری ایوبیپست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویقالیبافی2598

2599

پرورش گاو 

شیری با هدف 

اصالح نژاد

پست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی
کبری بخشی 

امغانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

100100کبری پوراسدالهیپست بانکتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویکاربافی سنتی2600
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2601

دوخت انواع 

زنانه )لباس

(؛مردانه بچگانه 

پست بانکروستای چهارطاق-باخرز1باخرزخراسان رضوی
کبری صفری 

چهارطاقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1قوچانخراسان رضویقالی وگلیم بافی2602

استان خراسان رضوی 

شهرستان قوچان روستای 

فیروز اباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150کبری فیروز بختصندوق کارآفرینی امید

2603

تجهیزات 

کلنیک گیاه 

پزشکی

2رشتخوارخراسان رضوی
شهر جنگل خیابان امام 

خمینی
وزارت جهاد کشاورزی250250کبری کرتیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1تایبادخراسان رضویخیاطی2604
تایباد روستای خیر آباد 

کوچه مسحد حضرت علی
صندوق کارآفرینی امید

کبری گلشایان 

علیایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2605
- بافتنی سنتی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

خ امام - روستای میاندهی 

5رضا 
5050کبری محمدپورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2606
دوزندگی 

پوشاک زنانه
1خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی خواف بخش 

سالمی روستای سده
صندوق کارآفرینی امید

کبری یاسین پور 

سدهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت330330

1خوافخراسان رضویبافت تابلوفرش2607
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای حسن آباد
پست بانک

کبری یزدانی 

فرح آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

2608

پرورش 

گوسفند داشتی 

و اصالح نژاد 

دام سبک

سازمان امور عشایر ایران350350کرم حاجی زادهبانک کشاورزیعشایر قوچان1قوچانخراسان رضوی

2609
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

کرم واحدی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت جهاد کشاورزی600600کریم اسحاقیپست بانکروستای هالل و ساروجه2چنارانخراسان رضویبره پرواری2610

2611

پرورش 

گوسفند داشتی 

واصالح نژاددام 

سبک

سازمان امور عشایر ایران450450کریم بدریبانک توسعه تعاونقوچان عشایری1قوچانخراسان رضوی

2612
کارگاه معرق 

چوب
2مشهدخراسان رضوی

 روستای 59شهید آوینی 

2قطعه  - 2کشاورز - پروا 
صندوق کارآفرینی امید

کریم میرزایی 

بیلندی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2613
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای آبقه
صندوق کارآفرینی امید

کشور بهرامی 

آبقه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2614
کشور خواجه 

حسینی پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای خیابان-تایباد1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند2615
کشور نظری 

سیاه الخ
وزارت جهاد کشاورزی400400

2616
پرورش شتر 

داشتی
بانک توسعه تعاونروستای سینه آب- انابد 1بردسکنخراسان رضوی

کل محمد 

سبحانی
سازمان امور عشایر ایران800800

2617
کشت زعفران و 

گیاهان دارویی
1خوشابخراسان رضوی

سلطان - شهرستان خوشاب

اباد
وزارت جهاد کشاورزی150150کلثوم اله وردیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای رهنه1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند2618
کلثوم بادوست 

برآبادی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1تربت جامخراسان رضویچرم دوزی2619
-احمدآباد صولت- تربت جام

25 انتهای امام رضا 
صندوق کارآفرینی امید

کلثوم حاجی 

یوسفی
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

2620

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

وزارت جهاد کشاورزی500500کلثوم علمیرزائیبانک کشاورزیاسالم قلعه- سرخس 1سرخسخراسان رضوی

2621
پرورش دام 

سبک سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان ضوی 

یونسی- بجستان 
بانک کشاورزی

کلثوم غالمپور 

یونسی
وزارت جهاد کشاورزی14001400

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کلثوم مهدی زادهصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویقالی بافی2622



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1تربت حیدریهخراسان رضویچادر شب بافی2623

تربت حیدریه ،کدکن،خ 

حاشیه میدان امام .جمهوری

(ع)حسین 

200200کلثومه زهراییبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2624

میدان عرضه 

دام سبک و 

سنگین

20خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای کیخسرو
بانک کشاورزی

کورش علی 

کردی
وزارت جهاد کشاورزی37002200

2625
احداث باغ گل 

محمدی
صندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای افچنگ1سبزوارخراسان رضوی

کوکب سعیدی 

ثانوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2626

پرورش گوساله 

 50پرواری 

راسی

4مشهدخراسان رضوی

خراسان رضوی مشهد شهر 

جدید بینالود،روستای 

فخرداود

بانک کشاورزی
کیمیا امینی 

فخرداود
وزارت جهاد کشاورزی15001500

2627
گلخانه کشت 

خیار
2فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی فیروزه 

روستای دهنوخلج
وزارت جهاد کشاورزی45004500کیمیا گرمابیبانک کشاورزی

2628
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قلعه نوآبقه
صندوق کارآفرینی امید

کیمیا محمودی 

آبقه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیتایباد روستای سوران2تایبادخراسان رضویگاو شیری2629
گل احمد 

یوسفی سورانی
وزارت جهاد کشاورزی800800

1تایبادخراسان رضویحوله بافی2630
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

گل بدن تاجیک 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2631
پرورش 

گوسفندداشتی
پست بانکروستای مقصودآباد1چنارانخراسان رضوی

گل علی چشمه 

سنگی
سازمان امور عشایر ایران300300

بانک کشاورزیروستای فضل آباد- درگز 1درگزخراسان رضویکشت زعفران2632
گل محمد 

چراغیان
وزارت جهاد کشاورزی225225

1تایبادخراسان رضویبره پروار2633
شهرستان تایبادروستای 

رهنه
بانک توسعه تعاون

گل محمد 

حمیدی بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی450450
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2634

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی40

2سرخسخراسان رضوی
روستای تام - سرخس 

رسول
بانک کشاورزی

گل محمد رسول 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

2635

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
گل محمد 

زنداوری
وزارت جهاد کشاورزی150150

سازمان امور عشایر ایران500500گل محمد شکریپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2636

2637
پرورش 

گوسفند داشتی
1سبزوارخراسان رضوی

شهرستان سبزوار بخش 

روداب روستای 

(عشایری)شن

بانک توسعه تعاون
گل محمد عباس 

زاده امامی
سازمان امور عشایر ایران522522

2638

خریدتجهیزات 

جهت باجه 

خدمات بانکی 

(پست بانک)

1تایبادخراسان رضوی
روستای - شهرستان تایباد

رهنه
پست بانک

گل محمد قوی 

بازو
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2639
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

روستای . شهرستان قوچان

قره شاهوردی
بانک توسعه تعاون

گل محمد 

محمودی توبکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

2640
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

گالبتون براتیون 

چادرنشین 

قاچکانلو

سازمان امور عشایر ایران200200

1قوچانخراسان رضویکشت زعفران2641
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای برج زیدانلو
بانک توسعه تعاون

گالبتون شجاع 

برج
وزارت جهاد کشاورزی288288

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلبهار رضاییصندوق کارآفرینی امیدشهرستان رشتخوار1رشتخوارخراسان رضویقالیبافی2642
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پست بانکروستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویخیاطی2643
گلثوم احمدی 

فرمان آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1تایبادخراسان رضویبره پروار2644
شهرستان تایباد روستای 

پساوه
وزارت جهاد کشاورزی534530گلثوم برونوسبانک کشاورزی

2645

پرورش 

گوسفند داشت 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300گلثوم ضربیپست بانکروستای رحیم اباد1تربت جامخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیدروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2646
گلثوم منعمی 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیسرخس روستای شیرتپه2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی2647
گلثوم نادری 

منش
وزارت جهاد کشاورزی300300

2648
تولید فرش 

دستبافت
1قوچانخراسان رضوی

- قوچان - خراسان رضوی

بعد از - روستای کلوخی 

شعبه نفت

پست بانک
گلثوم ناصری 

کلوخی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2649
منزل - روستای جوزقان 

علی اکبر باسامانی
100100گلثوم نساییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای مزرج1قوچانخراسان رضویقالیبافی2650
گلثومه جعفری 

مذهب فخرآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2651
روستای اسدآباد - تایباد 

دربند
وزارت جهاد کشاورزی975975گلجان توکلیبانک کشاورزی

1تایبادخراسان رضویحوله بافی2652

استان خراسان رضوی 

شهرستان تایباد روستای 

فرمان آباد

صندوق کارآفرینی امید
گلدسته قادری 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2653

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راسی 35)

1قوچانخراسان رضوی
خراسان رضوی قوچان 

روستای امامقلی
پست بانک

گلستان حسین 

زاده امامقلی
وزارت جهاد کشاورزی350350
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2654

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
روستای چشمه - شهر انابد 

معدن سیاه
سازمان امور عشایر ایران450450گلستان کامیاربانک توسعه تعاون

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2655

کوچه - روستای خیرآباد 

- جنب مسجد نور - نور 

منزل عبادی

صندوق کارآفرینی امید
گلشاه عابدی 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویحوله2656
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

گلناز تاجیک 

فرمان آباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای سرداب1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند2657
گلناز جان 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2658
پرورش بره 

پرواری
2کاشمرخراسان رضوی

روستای نای کوچه شعبه 

نفت آخر میالن سمت راست
وزارت جهاد کشاورزی250250گلناز یوسف زادهبانک کشاورزی

100100گلی کریمی آبقهپست بانکروستای کرات1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2659
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تربت جامخراسان رضویتولیدی پوشاک2660
تربت جام روستای 

شهرستانک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گلی گلذاریبانک توسعه تعاون

2661
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای آبقه
100100گلی ماکوییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2662

توسعه 

زنبورداری به 

 کندو80تعداد 

1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان -درگز 

روستای دوست محمد

بانک کشاورزی
لطف اله ترخان 

دوست محمد
وزارت جهاد کشاورزی800640

2663

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی25002500لطیفه تنیکوییبانک توسعه تعاونروستاب رباط5تربت جامخراسان رضوی
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2664

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

4تربت جامخراسان رضوی
تربت جام خیابان انقالب 

33 روبرو پارک معلم پ 10
وزارت جهاد کشاورزی16001600لیال ابدالیپست بانک

2665
پرورش گاو 

راسی20شیری 
وزارت جهاد کشاورزی15001500لیال بوالغبانک کشاورزیچناران روستای کالته میان1چنارانخراسان رضوی

پست بانکتایباد روستای حاجی آباد1تایبادخراسان رضویکاربافی سنتی2666
لیال پاکروش 

کالته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2667
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال شجاعیصندوق کارآفرینی امیدروستای جنبذ3سبزوارخراسان رضوی

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2668
لیال فاروقی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2669

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

وزارت جهاد کشاورزی500500لیال فوطه بافانصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی

2670
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

تربت جام صالح اباد 

روستای قشه توت
وزارت جهاد کشاورزی490490لیال کوکی زادهبانک کشاورزی

2تربت جامخراسان رضویخرید خودپرداز2671

خراسان رضوی تربت جام 

مومن اباد انتهای خیابان 

ولیعصر

500500لیال هنرورپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2672

بسته بندی 

گیاهان دارویی 

و میوه های 

خشک

1خلیل آبادخراسان رضوی
روستای ابراهیم آباد نبش 

2صاحب الزمان 
بانک توسعه تعاون

لیال ولی بیگی 

درویشوند
وزارت جهاد کشاورزی300300
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2673

پرورش بره 

پروار بندی 

راس46

2کاشمرخراسان رضوی
خراسان رضوی کاشمر 

روستای تل آباد
پست بانک

لیلی بیکی تل 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیلی بیگیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای اسداباد دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی2674

2675
خدمات مدرن 

سازی کشاورزی
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

یونسی- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی500500لیلی توکلیبانک کشاورزی

2676

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150لیلی حیدریصندوق کارآفرینی امیدروستای سمسرا سفلی1تربت جامخراسان رضوی

1تایبادخراسان رضویقالیبافی2677
روستای اسد آباد -تایباد

دربند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیلی خودستانصندوق کارآفرینی امید

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره2678
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی410410ماشااهلل قاسمیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای خیر آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی2679
ماهی غفاری 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2680
گلخانه سبزی و 

صیفی
بانک کشاورزیخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی

مبارکه حکمتی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی500500

2بجستانخراسان رضویتولید نان سنتی2681
- بجستان - خراسان رضوی 

روستای زین آباد
صندوق کارآفرینی امید

مبارکه فالح زین 

اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

2682
تولید نوارهای 

آبیاری قطره ای
7جوینخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

جوین روستای حاج آباد 

حاج صفر منزل حسن ارگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت24402440مجتبی ارگیصندوق کارآفرینی امید
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2683
پرورش 

گوسفند داشتی
1خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد روستای 

سعدالدین
وزارت جهاد کشاورزی400400مجتبی اشرفیپست بانک

1بردسکنخراسان رضویخرید وانت بار2684
بردسکن روستای ماراندیز 

8امام رضا 
بانک توسعه تعاون

مجتبی اصغری 

ماراندیز
320320

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

وزارت جهاد کشاورزی100100مجتبی آخوندیصندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند2685

2686
پرورش گاو 

 راسی45شیری 
صندوق کارآفرینی امیدروستای باشتین3داورزنخراسان رضوی

مجتبی 

پورعسکری
وزارت جهاد کشاورزی50005000

2687

کارگاه تولید 

محصوالت 

منبت چوبی 

مبلمان

2مشهدخراسان رضوی

جاده کالت - مشهد 

 5قطعه 2/7روستای گرجی 

سوله درآبی

700700مجتبی حجازیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2688

کارخانه تولید 

خوراک دام و 

طیور

7گنابادخراسان رضوی

ناحیه صنعتی - گناباد 

کارخانه خوراک - کاخک 

دام و طیور بهاردانه

بانک توسعه تعاون
مجتبی حسین 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000

2689
کشت و پرورش 

گیاهان دارویی
7سبزوارخراسان رضوی

روستای -شهرستان سبزوار

دارین
بانک توسعه تعاون

مجتبی خلیلی 

دارینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1خلیل آبادخراسان رضویزنبور داری2690
خلیل آباد روستای دهنو 

5خیابان شهید رضایی 
صندوق کارآفرینی امید

مجتبی 

دولتشاهی
وزارت جهاد کشاورزی400400

2691
کارگاه ساخت 

فرفورژه
4مشهدخراسان رضوی

بعد از آرامگاه - مشهد 

روستای زاک- فردوسی 
صندوق کارآفرینی امید

مجتبی ذاکری 

اصل
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2692

کشت و 

برداشت مزرعه 

 1)زعفران

(هکتار

1چنارانخراسان رضوی
- دهستان رادکان - چناران 

روستای گوارشکان
وزارت جهاد کشاورزی500500مجتبی رضاپورپست بانک
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2693

پرورش گاو 

شیری با هدف 

آمیخته گری

پست بانکروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی
مجتبی شاه 

حسینی تازیک
وزارت جهاد کشاورزی150150

2694

خدمات مدرن 

سازی 

مکانیز)کشاورزی

(اسیون

1جغتایخراسان رضوی
شهرستان جغتای روستای 

قلعه نو شفیع اباد
بانک کشاورزی

مجتبی شفیع 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی499499

بانک کشاورزیتایباد روستای کرات1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2695
مجتبی صادقی 

کراتی
وزارت جهاد کشاورزی560560

2696

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستاسی رونج1تربت جامخراسان رضوی
مجتبی عبدی 

تازیک
وزارت جهاد کشاورزی150150

صندوق کارآفرینی امیدابدال آباد1تربت جامخراسان رضویپرورش بره پروار2697
مجتبی فراگردی 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2698

کشت و کار گل 

محمدی در 

 هکتار5سطح 

3کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ شهر 

ریوش بلوار معلم روبروی 

کتابخانه

بانک کشاورزی
مجتبی قدیمی 

علی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2699

کلینیک 

گیاهپزشکی 

ریوش

2کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی؛ شهرستان 

کاشمر، شهر ریوش بلوار 

17امام علی 

وزارت جهاد کشاورزی560560مجتبی قره خانیبانک کشاورزی

2700
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی17001700مجتبی گوهریبانک کشاورزیاراضی روستای باغسنگان10تربت جامخراسان رضوی
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2701
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب1خلیل آبادخراسان رضوی

مجتبی لشکری 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2702

پرورش و 

اصالح نژاد 

کوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

بومی

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای سده
بانک کشاورزی

مجتبی مهدوی 

شهرکی
وزارت جهاد کشاورزی400400

2703

پرورش بز 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیقوچان روستای فرخان راه1قوچانخراسان رضوی
مجتبی میرزازاده 

فرخانی
وزارت جهاد کشاورزی14281428

2704
تولید ادوات 

کشاورزی هاتفی
3درگزخراسان رضوی

بخش / شهرستان درگز 

مرکزی ، روستای رمضان 

قلعه

صندوق کارآفرینی امید
مجتبی هاتفی 

کیوانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت16501650

2705
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیخلیل آباد روستای نقاب4خلیل آبادخراسان رضوی

مجتبی یعقوبی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی19001900

4تربت جامخراسان رضویفرش دستباف2706
روستای کالته - تربت جام 

فاضل
بانک توسعه تعاون

مجید احمدی 

بنکدار
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

2707
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیروستای فیالب3قوچانخراسان رضوی

مجید اسکندر 

فیالبی
وزارت جهاد کشاورزی14001400

2708

کارگاه سنگ 

صنایع )تراشی 

(دستی

2مشهدخراسان رضوی
روستای - جاده گوارشک 

شاه تقی
200200مجید آهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2709

بره پرواری با 

هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150مجید بانوییپست بانکروستای خرم اباد باال جام1تربت جامخراسان رضوی
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2710
دامداری 

گوسفند داشتی
1باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

کوه سفید

وزارت جهاد کشاورزی500500مجید جامیپست بانک

2711
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

شهرستان قوچان روستای 

سهل اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500مجید جعفریپست بانک

2712

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

3تربت جامخراسان رضوی
روستای -تربت جام

باغسنگان علیا
بانک توسعه تعاون

مجید جعفری 

آنی
وزارت جهاد کشاورزی11781178

2713
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای براکوه- رشتخوار 
پست بانک

مجید جاللی 

نیک
وزارت جهاد کشاورزی500500

2714
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

مجید حسین 

پورمقدم
سازمان امور عشایر ایران10001000

2715

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار سفلی1تربت جامخراسان رضوی
مجید حسین 

زاده قشه توتی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2716

زنبورداری 

تولید عسل و 

ژله رویال

1سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای ابارش جاده 

کشتارگاه جنب اردوگاه 

شهید مطهری

پست بانک
مجید حسینی 

دارینی
وزارت جهاد کشاورزی856856

2717

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

بانک کشاورزیخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی
مجید خزاعی 

فدافن
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2718

پرورش بره 

 45پروار بندی 

راس

1کاشمرخراسان رضوی
شهرستان کاشمر دهستان 

برکوه روستای کوشه نما
وزارت جهاد کشاورزی180180مجید دشتبانبانک کشاورزی

2719
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000مجید دالور نقابیصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب1خلیل آبادخراسان رضوی
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2720

پرورش دام 

داشتی 

راس3000

20چنارانخراسان رضوی
مناطق عشایری شهرستان 

چناران
بانک توسعه تعاون

مجید رحیمی 

چیتگر
سازمان امور عشایر ایران2000020000

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره2721
- شهرستان خوشاب

روستای دهنه شور
صندوق کارآفرینی امید

مجید رضا 

نوروزی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2722
پرورش زنبور 

عسل
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای حجت آباد
وزارت جهاد کشاورزی145145مجید ساالریپست بانک

2723
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیفیروزه سبیان1فیروزهخراسان رضوی

مجید سیف 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی440440

2724

مصنوعات 

نجاری )چوبی 

(mdfو 

1کاشمرخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

-روستای فروتقه - کاشمر

بین امام حسن عسکری ع 

7 و5

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مجید شافعیصندوق کارآفرینی امید

2725
 80بره پروار 

راسی
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای خادمانلو- درگز 
بانک کشاورزی

مجید شایسته 

تکوک
وزارت جهاد کشاورزی680680

2726

گوسفند داشتی 

باهدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150مجید شیواییصندوق کارآفرینی امیدروستای کالته آقا محمد1تربت جامخراسان رضوی

2727

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل به 

 60ظرفیت 

کندو

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای عباس آباد
بانک کشاورزی

مجید عطاریان 

غیاث آبادی
وزارت جهاد کشاورزی400400

2728
پرورش گاو 

شیری
2بردسکنخراسان رضوی

روستای کبودان باال ده 

کوچه اب میدان
وزارت جهاد کشاورزی13601360مجید غالم نژادبانک توسعه تعاون

2729
پرورش دام 

سبک
2بردسکنخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی

- شهرستان بردسکن

-روستای اسالم آباد

وزارت جهاد کشاورزی700700مجید غالمیپست بانک
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2730
پرورش گیاهان 

دارویی
1بینالودخراسان رضوی

بخش -شهرستان بینالود

روستای محله زشک -طرقبه

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی450450مجید محمدیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدرازی1جوینخراسان رضویخرید تراکتور2731
مجید ملک 

زادگان
وزارت جهاد کشاورزی750750

2732

پرورش زنبور 

عسل ظرفیت 

 کلنی60

صندوق کارآفرینی امیدروستای صدخرو1داورزنخراسان رضوی
مجید نادری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی250250

2733

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی800800مجید یاسینی پورپست بانکشهر سبزوار روستای شاره2سبزوارخراسان رضوی

2734

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
مجید یعقوبی 

خیرابادی
وزارت جهاد کشاورزی400400

2735

پرورش دام 

سنگین با هدف 

اصالح نژاد

4کاشمرخراسان رضوی

 –کاشمر  –خراسان رضوی 

انتهای –روستای کسرینه 

-خیابان امام حسین ع 

متر بعد از خانه های 50

مسکونی

بانک کشاورزی
محبوب 

جهانشاهی
وزارت جهاد کشاورزی800800

3خلیل آبادخراسان رضویقالیبافی2736
روستای مهدی آباد خ امام 

علی
صندوق کارآفرینی امید

محبوبه اسماعیل 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2737
منزل - روستای جوزقان 

احسانی
100100محبوبه باسامانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1درگزخراسان رضویکشت زعفران2738
شهرستان -خراسان رضوی 

روستای برج قلعه- درگز 
بانک کشاورزی

محبوبه حسن 

زاده نرمی
وزارت جهاد کشاورزی450450
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2739

ایجاد کارگاه 

تولیدی 

(خیاطی)لباس

صندوق کارآفرینی امیدروستای حوض اغویه3تربت حیدریهخراسان رضوی
محبوبه خیاط 

فدردی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2740
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100محبوبه رحیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2741
اموزشگاه فنی 

حرفه ای ازاد
1کاشمرخراسان رضوی

شهرستان کاشمر بخش 

کوهسرخ ریوش بلوار امام 

علی روبروی جهاد 

کشاورزی جنب پاساژمروارید

آموزش فنی حرفه ای720720محبوبه صحراییپست بانک

2742
دوخت پیراهن 

مردانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150محبوبه کریمیصندوق کارآفرینی امیدروستای کارخانه قند فریمان1فریمانخراسان رضوی

2743
تولید صنایع 

چوب معرق
25002500محبوبه مقدمصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای ابارش5سبزوارخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2744
دامداری 

گوسفند داشتی
2باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

چهارطاق

بانک توسعه تعاون
محبوبه نظافت 

چهارطاقی
وزارت جهاد کشاورزی480480

2745

خرید وانت 

وینگل حمل 

ونقل عمومی 

روستایی

1تربت جامخراسان رضوی
- پایین جام - تربت جام 

روستای محمد آباد
600600محبوبه نظریصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

صندوق کارآفرینی امیدچناران روستای شیخ کانلو1چنارانخراسان رضویکارگاه خیاطی2746
محبوبه یوسف 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2747

پرورش 

گوسفند 

عشایری

سازمان امور عشایر ایران500500محترم توپکانلوپست بانکعشایری1چنارانخراسان رضوی
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2748
خریسد 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی200200محدثه اصغریصندوق کارآفرینی امیدروستای دشتاب- باخرز1باخرزخراسان رضوی

2749

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای ابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی
محدثه افضلی 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2750
- قالبیافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

امام - روستای احمد آباد 

9رضا 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محدثه ایالتیپست بانک

5خوشابخراسان رضویکشت زعفران2751
- شهرستان خوشاب

روستای بلقان آباد
بانک کشاورزی

محدثه بلقان 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی600600

2752
تولیدی نان 

بربری و تنوری
2بردسکنخراسان رضوی

بردسکن روستای شفیع آباد 

جاده اصلی جنب منبع آب
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700محدثه مرادیپست بانک

1تربت جامخراسان رضویپوشاک2753
روستای ابدال - تربت جام 

اباد
پست بانک

محدثه مرادی 

جامی ابدال آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویحوله بافی2754
محدثه منعمی 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2755
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200محدعلی کرابیصندوق کارآفرینی امیدروستای کراب1سبزوارخراسان رضوی

2756
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای اینچه سابالغ
بانک توسعه تعاون

محرم جوان قلعه 

حسن
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی200200محسن ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدقلعه نو کوی شهید داغداری2فریمانخراسان رضویپرورش قارچ2757
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2758
دوخت )خیاطی

(شلوار و پیراهن
1باخرزخراسان رضوی

-چهار راه ولیعصر-باخرز 

خیاطی -پاساژ سلیمان

آذرکیش

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محسن آذرکیشصندوق کارآفرینی امید

پست بانکسیداباد1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند2759
محسن پاسبانی 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

2760
توسعه 

زنبورداری
2باخرزخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای کاسف
وزارت جهاد کشاورزی500500محسن خلوصیبانک کشاورزی

3خوشابخراسان رضویپرورش ماهی2761
سبزوار بخش خوشاب 

روستای داراب
وزارت جهاد کشاورزی400400محسن دارابیصندوق کارآفرینی امید

2سبزوارخراسان رضویتولید مواد لبنی2762
سبزوار روستای رباط 

سرپوش
صندوق کارآفرینی امید

محسن رباط 

سرپوشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2763
محسن سبحانی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

2764

طرح توجیه 

فنی مالی 

واقتصادی فرش 

...دستبافت

وزارت صنعت، معدن و تجارت975975محسن شجیعیبانک کشاورزیروستای قوژد3کاشمرخراسان رضوی

2765

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

صندوق کارآفرینی امیدتربت جام روستای صاحبداد1تربت جامخراسان رضوی
محسن شیرخانی 

آخوند صاحبدادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

4رشتخوارخراسان رضویقالی بافی2766

شهرستان رشتخوار 

،روستای زرقری ،منزل علی 

صادقی

صندوق کارآفرینی امید
محسن صادقی 

زرقری
وزارت صنعت، معدن و تجارت340340

2767
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیرشتخوار1رشتخوارخراسان رضوی

محسن صالحی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی180180
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2768
پرورش 

گوسفند داشتی
1زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

مرغزار
بانک کشاورزی

محسن صالحی 

مرغزاری
وزارت جهاد کشاورزی360360

2769

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن حسین اباد مهالر 

باال
بانک توسعه تعاون

محسن طاهریان 

ثانی
سازمان امور عشایر ایران430430

2770
پرورش دام 

سبک
1چنارانخراسان رضوی

سیداباد خیابان امام رضا 

جنب منبع آب42
وزارت جهاد کشاورزی450450محسن کوه کنپست بانک

2771
نجار)درودگری

(ی
2سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش مرکزی 

روستای ابارش
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محسن کیان نصرصندوق کارآفرینی امید

2772
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای شهرستانک2جغتایخراسان رضوی

محسن کیوانلو 

شهرستانکی
وزارت جهاد کشاورزی840840

2773

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

وزارت جهاد کشاورزی683683محسن متین نژادبانک کشاورزیروستای شیرتپه- سرخس 2سرخسخراسان رضوی

2774

پرورش 

گوسفند داشتی 

واصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران12001200محسن مسعودیبانک کشاورزیعشایر مشهد3مشهدخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی150150محسن مالحتصندوق کارآفرینی امیدروستای علی اباد باالجام1تربت جامخراسان رضویپرواربندی بره2775

2776
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

محسن نیکویی 

شفیع
سازمان امور عشایر ایران11801180
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2777

پرورش گاو 

شیری دامداری 

کوچک روستایی

1خوافخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

خواف روستای برآباد
پست بانک

محمد ابراهیم 

لطفی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1خلیل آبادخراسان رضویپرواربندی بره2778

خلیل آباد روستای بزنجرد 

 کوچه 19خیابان امام علی

آزادگان

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

2779

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد ابرهیمیپست بانکتربت جام روستای سما خون1تربت جامخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد احمدباییبانک کشاورزیروستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند2780

2کالتخراسان رضویپرورش بره پروار2781
شهرستان کالت روستای 

چنار
بانک کشاورزی

محمد ارجمند 

چنار
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2782
پرورش 

گوسفند داشتی
1زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

شهن اباد
وزارت جهاد کشاورزی400400محمد اسدپورپست بانک

2783

واحد پرورش 

گاو شیری نژاد 

هلشتاین اصالح 

شده به ظرفیت 

رأس19

2بردسکنخراسان رضوی

بردسکن  –خراسان رضوی 

 –روستای زیرک آباد  –

کوچه اول - خیابان اصلی 

سمت چپ

بانک کشاورزی
محمد 

اسکندرزاده
وزارت جهاد کشاورزی15001500
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2784

احداث گلخانه 

کشت صیفی 

 1000)جات

(متری

صندوق کارآفرینی امید5نصرآباد خ امام رضا 2خلیل آبادخراسان رضوی
محمد اسکندری 

نصرآباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2785
پرورش گاو 

شیری
1باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

ارخود

بانک کشاورزی
محمد اسماعیل 

شیردل
وزارت جهاد کشاورزی400400

سازمان امور عشایر ایران500500محمد اصغریپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2786

1بردسکنخراسان رضویخرید وانت بار2787
بردسکن روستای ماراندیز 

8امام رضا 
بانک توسعه تعاون

محمد اصغری 

ماراندیز
320320

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

2788

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی480480محمد اصلیبانک کشاورزیصالح آباد تربت جام2تربت جامخراسان رضوی

2789

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400محمد اکبریپست بانکبردسکن درونه1بردسکنخراسان رضوی

2790
پرورش 

گوسفندداشتی
1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن شهر انابدروستای 

کالته جمعه
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد اکبریپست بانک

2791
پرورش دام 

سبگ
3کالتخراسان رضوی

خوارزم محله - کالت نادری 

کوچه شهید سلیمانی- 
بانک کشاورزی

محمد الیاسیان 

کالت
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1درگزخراسان رضویگاو شیری2792

- درگز - خراسان رضوی 

- شمسی خان - لطف آباد 

منزل امیری کیوانلو

بانک کشاورزی
محمد امیری 

کیوانلو
وزارت جهاد کشاورزی21631267
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2793

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400محمد امینی ثانیپست بانکبردسکن درونه1بردسکنخراسان رضوی

2794

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک توسعه تعاونبردسکن دهستان درونه10بردسکنخراسان رضوی
محمد امینی 

درونه
سازمان امور عشایر ایران50005000

2795

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد انصاریصندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار سفلی1تربت جامخراسان رضوی

2796

خدمات 

انبارداری و 

نگهداری 

محصوالت 

کشاورزی

10مشهدخراسان رضوی

شهرستان مشهد جاده 

کالت اراضی روستای 

گازرگاه

وزارت جهاد کشاورزی75007125محمد ایروانیبانک کشاورزی

2797

پرورش دام 

سبک و سنگین 

گوسفند  )

(داشتی 

وزارت جهاد کشاورزی340340محمد آچاکبانک کشاورزیسرخس روستای حسن اباد1سرخسخراسان رضوی

2798

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای خیراباد باال جام1تربت جامخراسان رضوی
محمد آخوند 

همت ابادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

2799
پرورش زنبور 

عسل
پست بانکروستای محمدیه-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

محمد آریانی 

محمدیه
وزارت جهاد کشاورزی320320
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وزارت جهاد کشاورزی500500محمد باارادهپست بانکتایبادروستای رهنه1تایبادخراسان رضویپرواربندی بره2800

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره2801
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای ریگی
پست بانک

محمد باقر 

روحانی
وزارت جهاد کشاورزی786786

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد باقر نوباغیبانک کشاورزیجغتای روستای نوباغ1جغتایخراسان رضویکاشت زعفران2802

سازمان امور عشایر ایران300300محمد باقر وکیلیپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2803

2804

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد بختیاریصندوق کارآفرینی امیدروستای سمرغاوه3تربت جامخراسان رضوی

2805
دامداری همراه 

با اصالح نژاد
4سبزوارخراسان رضوی

بخش -شهرستان سبزوار

روستای چاه تلخ-روداب
سازمان امور عشایر ایران11001100محمد بخش زاییبانک توسعه تعاون

2806
-دامپروری 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن دهستان درونه چاه 

غرب درونه9شماره 
سازمان امور عشایر ایران500500محمد بخشی نیاپست بانک

2807

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400محمد بخشی نیاپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

2808

خرید گوسفند 

داشتی نژاد 

مغانی

صندوق کارآفرینی امیدروستای کافچ- باخرز1باخرزخراسان رضوی
محمد بذرافشان 

کافچی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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2809

توسعه 

زنبورداری به 

 کندو50تعداد 

1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای امان - کالته چنار 

مرگان

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد براتیبانک کشاورزی

2810
پرواربندی دام 

سبک
1سرخسخراسان رضوی

سرخس روستای تپه 

میراحمد
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد براهوییبانک کشاورزی

2811
پرورش 

گوسفندداشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد برنابانک کشاورزیروستای خانقاه1بردسکنخراسان رضوی

2812
ساخت ادوات 

کشاورزی
1تربت جامخراسان رضوی

روستای جعفر - تربت جام 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300محمد بلوچ قراییپست بانک

2813
پرورش 

گوسفند داشتی
1زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه 

روستای برزو- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی300300محمد بلوچ قراییبانک کشاورزی

2814

بوم گردی و 

گردشگری 

طبیعی

2جوینخراسان رضوی
روستای -شهرستان جوین

محله بهراباد- رازی
10001000محمد بهرابادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1جغتایخراسان رضویخرید کامیونت2815

- استان خراسان رضوی 

- شهرستان جغتای 

روستای ابوچناری

10001000محمد پارسا نیاصندوق کارآفرینی امید
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

2816
دامداری گاو 

شیری
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور ، دهستان فضل ، 

روستای حمید اباد
وزارت جهاد کشاورزی12001200محمد تازهبانک کشاورزی

2817

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای خیر اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
محمد تربتی 

سمنگانی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2818
پرورش دام 

داشتی
پست بانکقزلکند1چنارانخراسان رضوی

محمد تقی 

خجسته توبکانلو
سازمان امور عشایر ایران200200
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2819
پرورش گاو 

شیری
1سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای قلعه میدان
بانک کشاورزی

محمد تقی 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی950950

2820

احداث سالن 

 88پرورش گاو 

راسی

بانک کشاورزیروستای اسماعیل آباد7زاوهخراسان رضوی
محمد تقی 

قاضی زاده
وزارت جهاد کشاورزی44004400

2821
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امیدانداده1جوینخراسان رضوی

محمد تقی 

نصیریان
وزارت جهاد کشاورزی500500

سازمان امور عشایر ایران500500محمد توپکانلوپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2822

2823
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیفیروزه توزنده جان3فیروزهخراسان رضوی

محمد توزنده 

جانی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

وزارت جهاد کشاورزی18001800محمد جابریبانک کشاورزیجلگه رخ روستای نظامیه2تربت حیدریهخراسان رضویگاو گوشتی2824

2825
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسانرضوی شهرستان 

قوچان عشایری
سازمان امور عشایر ایران500500محمد جاویدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد جعفرپورپست بانکروستای چهارمهن1چنارانخراسان رضویکشت زعفران2826

1قوچانخراسان رضویکشت زعفران2827
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای برج زیدانلو
پست بانک

محمد جعفری 

برج
وزارت جهاد کشاورزی480480

2828
پرورش زنبور 

عسل
1مشهدخراسان رضوی

مزرعه نمونه استان - مشهد

قدس
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد جعفریانصندوق کارآفرینی امید

1خلیل آبادخراسان رضویگاو شیری2829

-استان خراسان رضوی

-شهرستان خلیل اباد

روستای سعدالدین

پست بانک
محمد جمالی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی920920

2830
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدروستای دوسنگ1تربت جامخراسان رضوی

محمد جمعه 

چراغان
وزارت جهاد کشاورزی150150
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2831
پرورش 

گوسفند داشتی
2زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه 

روستای صفی اباد- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی11001100محمد جهانشیریبانک کشاورزی

2832
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی816816محمد حاتمیصندوق کارآفرینی امیدنیشابور1نیشابورخراسان رضوی

2833

احداث گاوداری 

 20به تعداد )

(رأس

2نیشابورخراسان رضوی

خراسان 

رضوی،نیشابور،زبرخان،روستا

.ی حاجی آباد

بانک کشاورزی
محمد حاجی 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

2834
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای فرخان علیا
بانک توسعه تعاون

محمد حسن 

اتابکی راد
وزارت جهاد کشاورزی500500

2835

تولید قارچ 

خوراکی دکمه 

ای

بانک کشاورزیقوچان روستای فتح اباد2قوچانخراسان رضوی

محمد حسن 

ادهمی اورته 

چشمه

وزارت جهاد کشاورزی780780

2836

پرورش گوساله 

پروارواصالح 

نژاددام

بانک توسعه تعاونروستای یوسف آباد-قوچان1قوچانخراسان رضوی

محمد حسن 

الیاسی یوسف 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی500500

2837
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک توسعه تعاونقوچان روستای سلیم اباد1قوچانخراسان رضوی

محمد حسن 

باقری سلیم اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

2838

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی بر 95

مبنای اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش سالمی -خواف 

روستای قلعه نو

بانک کشاورزی
محمد حسن 

تیموری
وزارت جهاد کشاورزی400400
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2839

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

سازمان امور عشایر ایران290290محمد حسن زادهبانک توسعه تعاونعشایرعمارت-قوچان1قوچانخراسان رضوی

1بردسکنخراسان رضویخرید وانت بار2840
بردسکن روستای اسالم آباد 

خیابان امام رضا
320320محمد حسن زادهبانک توسعه تعاون

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

2841
 20گاو شیری 

راسی
4سبزوارخراسان رضوی

اراضی روستای استیر گود 

عفیر مجتمع دامپروری 

شهرستان سبزوار

بانک کشاورزی
محمد حسن 

صباغ سبزوار
وزارت جهاد کشاورزی40004000

2842
احداث باغ 

پوششدار انگور
3تربت حیدریهخراسان رضوی

بخش -تربت حیدریه 

 جاده 7کیلومتر -مرکزی 

مشهد روستای محمود اباد

بانک کشاورزی
محمد حسن 

نوریان
وزارت جهاد کشاورزی950890

2843
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
2چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران شهر گلمکان امام 

15رضا 

بانک توسعه تعاون
محمد حسن 

هراتی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

وزارت جهاد کشاورزی100100محمد حسین پورصندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند2844

2845

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه نو میرزا جعفر1تربت جامخراسان رضوی
محمد حسین 

سیاهی
وزارت جهاد کشاورزی150150

3بجستانخراسان رضویبوم گردی2846
شهرستان بجستان روستای 

مزار روبروی مسجد تاریخی
پست بانک

محمد حسین 

عباسی
800800

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2847

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای قلعه گک1تربت جامخراسان رضوی
محمد حسین 

فیضیان
وزارت جهاد کشاورزی300300

2848

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد حسینیصندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی

2849
نوسازی اماکن 

دامی
2خوافخراسان رضوی

خواف سنگان شهرک امام 

علی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد حسینیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی546546محمد حسینیبانک کشاورزیروستای کرات1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند2850

2زاوهخراسان رضویگاو شیری2851
روستای -شهرستان زاوه

حاجی اباد
بانک کشاورزی

محمد حسینی 

ساالری
وزارت جهاد کشاورزی240240

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد حیدریپست بانکروستای قزلکن1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2852

2853
پرورش گل 

محمدی
2سرخسخراسان رضوی

-روستای کچولی - سرخس 

 چاه گلزار حیدری
بانک کشاورزی

محمد حیدری 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی300300

2854

بوم گردی 

طرح روستای )

هدف 

 (گردشگری 

باب الحکم

14001400محمد خاکشورصندوق کارآفرینی امیدباب الحکم3بردسکنخراسان رضوی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2855
احداث مزرعه 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی400400محمد خاوریبانک کشاورزیروستای بزنگان- سرخس 2سرخسخراسان رضوی
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پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2856
محمد خداوردی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

صندوق کارآفرینی امیدزوراباد1جوینخراسان رضویخرید تراکتور2857
محمد خسروری 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی550550

2858
پرورش گاو 

شیری
4جغتایخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان جغتای بخش 

هاللی روستای خسروشیر 

خیابان امام رضا خیابان 

شهید امام وردی غربی 

کوچه بهشت

بانک کشاورزی
محمد 

خسروشیری
وزارت جهاد کشاورزی22002200

2859

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای دوسنگ1تربت جامخراسان رضوی
محمد خسروی 

جهان اباد
وزارت جهاد کشاورزی150150

2860

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

صندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی
محمد خشتی 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2861
پرورش دام 

سبک
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

روستای علی آباد-رشتخوار
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد خوبانبانک کشاورزی

2862
توید بتن و 

محصوالت بتنی
15تربت حیدریهخراسان رضوی

خراسان رضوی تربت 

حیدریه روستای صنوبر
بانک توسعه تعاون

محمد خوش 

صحبت
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800
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2863

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای تقی آباد1تربت جامخراسان رضوی
محمد دارایی 

تقی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2864
پرورش 

گوسفند داشتی
2خوافخراسان رضوی

- بخش سنگان - خواف 

روستای -دهستان بستان

چاه زول

سازمان امور عشایر ایران14501450محمد دامن باغپست بانک

2865

خدمات مدرن 

سازی 

مکانیز)کشاورزی

(اسیون

1جغتایخراسان رضوی
شهرستان جغتای روستای 

محمد اباد گفت
بانک کشاورزی

محمد داوری 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی835727

وزارت جهاد کشاورزی450450محمد درپسندبانک کشاورزیتایباد روستای خیابان1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2866

2867
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

شهرستان قوچان روستای 

کچالنلو
وزارت جهاد کشاورزی300300محمد درگاهیپست بانک

2868

تولیدی و 

عرضه مبلمان و 

مصنوعات چوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محمد دالوریپست بانکنقاب- خلیل آباد 4خلیل آبادخراسان رضوی

2869

ارایه خدمات 

کشاورزی و 

سموم و دفع 

آفات

3تربت جامخراسان رضوی
تربت جام دهستان مرکزی 

بخش میانجام
بانک توسعه تعاون

محمد دلشاد 

رحیم بیگی
وزارت جهاد کشاورزی14001400

2870

خرید گاو 

شیری نژاد 

هلشتاین

2باخرزخراسان رضوی
روستای - شهرستان باخرز

استجرود
وزارت جهاد کشاورزی840840محمد دهقانبانک کشاورزی

2871
خیاطی و 

طراحی دوخت
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان فیروزه خیابان 

کمال الملک
پست بانک

محمد 

دهنوخلجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400
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2872
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران300300محمد دیزجی رادبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

2873
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی11401140محمد ذاکربانک توسعه تعاونکاریز.تایباد3تایبادخراسان رضوی

2قوچانخراسان رضویپرورش گوسفند2874

عشایر کوه های ییالق 

روستای قره جقه قشالق 

درگز

سازمان امور عشایر ایران600600محمد رجاییپست بانک

4بجستانخراسان رضویکشت زعفران2875
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مطرآباد- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی100100محمد رجائیبانک کشاورزی

2876

بهسازی 

دامداری وخرید 

علوفه

2تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت حیدریه بخش مرکزی 

کالته علی سیا
بانک کشاورزی

محمد رجب پور 

علی سیاهی
وزارت جهاد کشاورزی18801880

2877
پرورش 

گوسفند پرواری
1خلیل آبادخراسان رضوی

روستای حسین آباد روبروی 

پارک
وزارت جهاد کشاورزی300300محمد رجبی اولصندوق کارآفرینی امید

2878
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای کتلر
صندوق کارآفرینی امید

محمد رحیم 

جهانی کتلر
وزارت جهاد کشاورزی200200

2879
پرورش دام 

سبک داشتی
بانک کشاورزیروستای عمارت1قوچانخراسان رضوی

محمد رحیم 

محمد پور
وزارت جهاد کشاورزی400400

2880
سرمایه 

درگردش
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

چنار
بانک کشاورزی

محمد 

رستگارچنار
وزارت جهاد کشاورزی700700

2881
تولید اجر نمای 

پرسی نسوز
22گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی گناباد 

بیدخت ناحیه صنعتی کوثر 

بیمرغ

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000محمد رسولیبانک توسعه تعاون

2882

تولید نان 

بستنی بصورت 

سنتی

5مشهدخراسان رضوی
 31 مقابل الزهرا97توس

110پالک
صندوق کارآفرینی امید

محمد رضا 

احمدی بیمرغ
وزارت صنعت، معدن و تجارت18301830
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بانک کشاورزیروستای آزادوار-جغتای1جغتایخراسان رضویزعفران کاری2883
محمد رضا 

آزادواری
وزارت جهاد کشاورزی160160

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره2884
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای شور رود
بانک کشاورزی

محمد رضا 

آقابکی
وزارت جهاد کشاورزی390390

2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی2885

-روستای شیرتپه - سرخس

ورودی روستا میالن دوم 

جنب منزل صفر قوچی

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد رضا بارانیبانک توسعه تعاون

2886

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

( راس30)بومی 

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای رزداب
پست بانک

محمد رضا 

تیموری رزدابی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2887

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای قادر اباد2تربت جامخراسان رضوی
محمد رضا 

درویشی
وزارت جهاد کشاورزی736736

2888
گلخانه صیفی 

جات
بانک کشاورزیروستای بلقان آباد6خوشابخراسان رضوی

محمد رضا دالور 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی11001100

2889

پرورش گاو 

شیری با هدف 

توسعه

5تربت جامخراسان رضوی
جنب چاه تقی .اراضی جنگاه

باصفا
بانک کشاورزی

محمد رضا 

دلشاد شاملو
وزارت جهاد کشاورزی25002500

2890
پرورش بره 

 راسی120پروار 
بانک کشاورزیکالت روستای قاباخ1کالتخراسان رضوی

محمد رضا 

دهقان کالت
وزارت جهاد کشاورزی600600
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پست بانکروستای دوغارون-تایباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2891
محمد رضا 

رحمانی دقارونی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2892

گوسفند مغانی 

 50داشتی 

راسی

پست بانکروستای کردیان- باخرز1باخرزخراسان رضوی
محمد رضا 

ریاحی کردیانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2893
داربست باغ 

انگور
پست بانکقوچان روستای سلیم اباد1قوچانخراسان رضوی

محمد رضا 

سلیمانی سلیم 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی400400

2894
پرورش گاو 

شیری
1رشتخوارخراسان رضوی

رشتخوار روستای صادق آباد 

قطعه اول سمت راست
وزارت جهاد کشاورزی600600محمد رضا شجاعبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدرشتخوار روستای کریم آباد2رشتخوارخراسان رضویفرت بافی2895
محمد رضا 

غالمی کریم آباد
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویپرواربندی بره2896
محمد رضا قاینی 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی317317

2897

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی150

4مشهدخراسان رضوی
روستای - جاده کالت 

مرتع درغز- سرجنگل 
بانک کشاورزی

محمد رضا گلی 

بریوانلو
سازمان امور عشایر ایران20002000

2898

پرورش انگور به 

روش سیمی و 

خرید تراکتور

بانک کشاورزیجوین کالته اقا محمد3جوینخراسان رضوی
محمد رضا 

محمدی پور
وزارت جهاد کشاورزی23602360

2899

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای سمسرا سفلی1تربت جامخراسان رضوی
محمد رضا 

مخصوص
وزارت جهاد کشاورزی300300
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2900

پرورش و 

نگهداری گاو 

مشاغل )شیری

(خانگی

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

مرکزی روستای گرازی
بانک توسعه تعاون

محمد رضا مفرح 

رودی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2901

ارتقاء دامداری 

و افزایش تعداد 

راس های 

گاوهای شیر ده 

و اصالح نژاد

2نیشابورخراسان رضوی

- بخش مرکزی - نیشابور 

روستای سید - جاده قوچان 

اباد بار معدن

بانک کشاورزی
محمد رضا 

واحدی
وزارت جهاد کشاورزی870870

2خوشابخراسان رضویپرواربندی بره2902
- شهرستان خوشاب

روستای چرو
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد رضا وکیاصندوق کارآفرینی امید

2903

پرورش 

گاوشیری 

همراه اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی12001200محمد رضاییبانک کشاورزیروستای علی اباد کشمر2بردسکنخراسان رضوی

2904
پرورش دام 

سبک و سنگین
7بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

یونسی- بجستان 
بانک کشاورزی

محمد رضائیان 

یونسی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

2905

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400محمد رضوانیپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

2906
پرورش دهنده 

گوسفندوبز
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای پساوه
وزارت جهاد کشاورزی401401محمد روزبهپست بانک

2907
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای کلر
وزارت جهاد کشاورزی400400محمد زراعتکارپست بانک
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2908

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500محمد زواربانک کشاورزیبردسکن روستای صالحیه1بردسکنخراسان رضوی

2909
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد زورآبادیصندوق کارآفرینی امیدزوراباد1جوینخراسان رضوی

1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند2910
- چناران-خراسان رضوی 

سیدآباد
بانک توسعه تعاون

محمد زینلی 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

2911

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد ساقیپست بانکروستای قلعه نو علیا _باخرز 1باخرزخراسان رضوی

1جغتایخراسان رضویکاشت زعفران2912

روستای -شهرستان جغتای

منزل رمضانعلی -سامقان

سامقانی

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد سامقانیبانک کشاورزی

2913

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

سازمان امور عشایر ایران10001000محمد سبحانیپست بانکقوچان عشایر شفیع1چنارانخراسان رضوی

بانک کشاورزیبجستان روستای زین آباد4بجستانخراسان رضویپرورش بز سانن2914
محمد سقاب 

زاده بجستانی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

2915
پرورش 

گوسفند داشتی
2خوافخراسان رضوی

- خواف -خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای مهرآباد پایین

صندوق کارآفرینی امید
محمد سوداگر 

نیاز آبادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

2916
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیروستای جبله-جغتای1جغتایخراسان رضوی

محمد شاکری 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی400400

2917

تولیدی بزرگ 

لباس زیرزنانه و 

مردانه

22کاشمرخراسان رضوی

- کاشمر- خراسان رضوی

جواداالیمه - روستای فروتقه

بعد مسجد- 2

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700محمد شجاعیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

2918
گوسفند داشتی 

 راسی55مغانی 
صندوق کارآفرینی امیدروستای ابنیه- باخرز1باخرزخراسان رضوی

محمد 

شرافتمندابنیه یی
وزارت جهاد کشاورزی600600

2919
اقامتگاه بوم 

گردی بقمچ
10001000محمد شریعتصندوق کارآفرینی امیدروستای بقمچ2چنارانخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2920
محمد شکری 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی756756

2921

سنگ های 

قیمتی و نیم 

قیمتی فیروزه

200200محمد صادقیپست بانکشهرستان فیروزه1فیروزهخراسان رضوی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2922
پرورش 

گوسفند داشتی
2خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل اباد روستای مهدی 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد صادقیانصندوق کارآفرینی امید

2923
پرورش گاو 

شیری
2جوینخراسان رضوی

-جوین -خراسان رضوی

رازی
بانک کشاورزی

محمد صالح 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

2924
پرورش 

گوسفند داشتی
2زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه 

روستای پطرو- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی430430محمد صالحیبانک کشاورزی

5رشتخوارخراسان رضویچاپخانه2925
رشتخوار انتهای خ جمهوری 

اسالمی چاپخانه نفیس
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی25002500محمد صباغ زادهصندوق کارآفرینی امید

2926

پرورش صنعتی 

بره پرواری 

 رأسی200

2تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت حیدریه جلگه رخ 

روستای سرهنگ
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد صبح گلیبانک کشاورزی

2927
خرید گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی700700محمد صبوریبانک کشاورزیروستای بهلول اباد- باخرز2باخرزخراسان رضوی



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 

2928

پرورش زنبور 

 50عسل خرید 

(کلنی

1نیشابورخراسان رضوی
نیشابور بخش میان جلگه 

روستای دستفشاد
وزارت جهاد کشاورزی250250محمد صحراییصندوق کارآفرینی امید

2929
پرورش گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

روستای  _شهرستان باخرز

چهارطاق
وزارت جهاد کشاورزی760760محمد صفریبانک توسعه تعاون

2930

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

داشتی /سبک

همراه با اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی
بخش - شهرستان خواف

روستای نهور- سنگان
وزارت جهاد کشاورزی300300محمد صفریپست بانک

بانک کشاورزیتایباد روستای فرزنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2931
محمد صلح 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی488488

2932
پرورش 

گوسفند داشتی
1خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد روستای مزده خ 

 کوچه ثامن11امام رضا 
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد صمیمیصندوق کارآفرینی امید

2933

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی
محمد 

صیدمحمدخانی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2934

طرح توسعه و 

تجهیز کارگاه 

تولیدی پوشاک 

مردانه

5مشهدخراسان رضوی
کال - جاده قدیم قوچان 

سیدآباد- زرکش 
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محمد طاهریپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

2935
محصوالت 

گلخانه ای
2سبزوارخراسان رضوی

جاده ی سبزوار 7کیلومتر

جنب خوراک دام -تهران

اراضی روستای -جباری

خسروجرد

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد طزریپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی560450محمد ظفریبانک کشاورزیدرگز روستای گلریز1درگزخراسان رضویکشت زعفران2936

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد عابدبانک کشاورزیروستای اسدآباددربند1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2937

2سبزوارخراسان رضویگاو شیری2938
سبزوار بخش ششتمد 

روستای بیروت
وزارت جهاد کشاورزی22002200محمد عابدیبانک کشاورزی

2939
پرورش زنبور 

عسل
2چنارانخراسان رضوی

- شهرستان چناران 

روستای فریزی
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد عباس زادهبانک توسعه تعاون

2940

تولید انواع 

چیپس میوه ، 

صیفی جات 

وسبزی جات 

خشک شده ، 

بسته بندی 

برای فروش 

داخل وصادرات 

به کشورهای 

هدف

10مشهدخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی 

بخش - شهرستان مشهد 

دهستان - احمد آباد 

روستای حسن - سرجام 

: نشانی استاندارد - آباد 

: معبر ماقبل آخر : محله 

 _جاده اصلی : معبر آخر 

طبقه  _ 38 قطعه 0: پالک 

.همکف 

صندوق کارآفرینی امید
محمد 

عباسپورنوغانی
وزارت جهاد کشاورزی70007000

2941
پرورش گاو 

شیری
2کاشمرخراسان رضوی

روستای محمدیه روبروی 

1جنت 
پست بانک

محمد عباسی 

محمدیه
وزارت جهاد کشاورزی800800



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 

2942

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه شیر1تربت جامخراسان رضوی

2943

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک 

همراه با /داشتی

اصالح نژاد

1خوافخراسان رضوی
خواف بخش جلگه زوزن 

روستای چاه کنده
پست بانک

محمد عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2944

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند دشتی 

 55به ظرفیت

راس

1خوافخراسان رضوی
- کیبر - بخش جلگه زوزن 

روستای چاه خشت
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد عرب نژادبانک کشاورزی

2945

طرح پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

3مشهدخراسان رضوی

دو راهی - حاده کالت 

محله عشایری - قرتیکان 

زیالوه

سازمان امور عشایر ایران14601460محمد عرفانیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیخیراباد1جوینخراسان رضویخرید تراکتور2946
محمد عرفانی 

منش
وزارت جهاد کشاورزی480480

وزارت جهاد کشاورزی915915محمد عزمیپست بانککاشمر روستای فرح آباد1کاشمرخراسان رضویگوسفند داشتی2947



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 

2948
پروار بندی 

گوسفند
1درگزخراسان رضوی

شهرسان درگز بخش لطف 

آباد روستای تیرگان منزل 

محمد عطاردی

وزارت جهاد کشاورزی769769محمد عطاردیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای چهاربرجی-تایباد2تایبادخراسان رضویگاو شیری2949
محمد عظیم 

امجدی ساالری
وزارت جهاد کشاورزی14921492

2950
پروار بندی 

گوسفندداشتی
1چنارانخراسان رضوی

چناران روستای سیداباد 

 وسط میالن 57امام رضا 

دست چپ

پست بانک
محمد علی 

پاسبان سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

2951
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیبردسکن روستای کاسف1بردسکنخراسان رضوی

محمد علی 

حاجی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی400400

2952
پرورش گاو 

شیری
4سبزوارخراسان رضوی

روستای - شهرستان سبزوار

به طرف چاه - خرسف

 روستا1شماره

بانک کشاورزی
محمد علی 

حسین پور
وزارت جهاد کشاورزی500500

2953

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای اندای1تربت جامخراسان رضوی
محمد علی 

خداداده
وزارت جهاد کشاورزی150150

پست بانکتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویدامداری2954
محمد علی 

خدادادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2955

پرورش دام 

گوسفند )سبک 

داشتی با 

رویکرد اصالح 

(نژادی

صندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای بزنگان1سرخسخراسان رضوی
محمد علی 

خدری
وزارت جهاد کشاورزی200200

2956
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیروستای شهرستانک-جغتای2جغتایخراسان رضوی

محمد علی 

دست پز
وزارت جهاد کشاورزی400400



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 

پست بانکروستای قزلر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2957
محمد علی 

رضوانی
وزارت جهاد کشاورزی700700

2958

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای لنگر1تربت جامخراسان رضوی
محمد علی 

رمضانی مروی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2959
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

محمد علی زاده 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2960
پرورش بره 

پرواربندی
2کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای بختیارکوچه 

گلستان

بانک کشاورزی

محمد علی 

زحمتکش 

بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند تخمی2961
محمد علی شاه 

باز ورانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

بانک کشاورزیکالته مال- کاخک1گنابادخراسان رضویگوسفن پرواری2962
محمد علی 

شمسی کاخکی
وزارت جهاد کشاورزی750750

2963

پرواربندی دام 

سبک بره 

پرواری

1خوافخراسان رضوی
بخش جلگه زوزن - خواف

روستای قطارگز- قاسم آباد
پست بانک

محمد علی عرب 

صاحبی چاه 

کشگی

وزارت جهاد کشاورزی500500

2کالتخراسان رضویبوم گردی2964

کالت - خراسان رضوی 

-دهستان هزار مسجد - نادر

روستای احمد آباد-  الین نو

صندوق کارآفرینی امید
محمد علی 

کردستانی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2965
پرورش دام 

سبک
بانک توسعه تعاونروستای اینچه شهباز1قوچانخراسان رضوی

محمد علی 

محمدزاده 

چوینلی

وزارت جهاد کشاورزی500500



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 

2966
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای کاریزکهندل
بانک کشاورزی

محمد علی 

محمدی میرجاوه
وزارت جهاد کشاورزی430430

1تربت جامخراسان رضویدامپروری2967
روستای قلعه سرخ موسی 

آباد
پست بانک

محمد علی 

نعمانی ده ارباب
وزارت جهاد کشاورزی150150

2968
دامداری گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی16001600محمد غفاری زادهبانک کشاورزیروستای پوست فروشان4نیشابورخراسان رضوی

2969

پرورش دهنده 

گوساله پرواری 

راسی30واحد 

6مه والتخراسان رضوی

- بخش مرکزی - مه والت 

- دهستان مه والت جنوبی 

جنت آباد

وزارت جهاد کشاورزی22002200محمد غفلتیبانک توسعه تعاون

2970

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد غفوریصندوق کارآفرینی امیدروستای تقی اباد1تربت جامخراسان رضوی

2971
پرورش گاو 

شیری
2بجستانخراسان رضوی

شهر - خراسان رضوی 

روستای زین آباد- بجستان 
بانک کشاورزی

محمد غفوری 

مقدم بجستانی
وزارت جهاد کشاورزی800800

2972
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی850850محمد غالمزادهبانک کشاورزیبخش یونسی- بجستان 3بجستانخراسان رضوی

2973

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500محمد غالمیبانک کشاورزیبردسکن روستای صالحیه1بردسکنخراسان رضوی

2974

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار سفلی1تربت جامخراسان رضوی
محمد غالمیان 

خیرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150



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 

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد غوریانیصندوق کارآفرینی امیدروستای محمود اباد علیا2تربت جامخراسان رضویپروار بندی بره2975

2976
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک توسعه تعاونبردسکن روستای کوشه1بردسکنخراسان رضوی

محمد فدایی 

طاهری
وزارت جهاد کشاورزی432432

2977
داربستی کردن 

باغ انگور
صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای کلوخی1قوچانخراسان رضوی

محمد فرج اله 

زاده کلوخی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2978

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

2بجستانخراسان رضوی
شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
بانک کشاورزی

محمد فروهی 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی600600

2979

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای حاجی آباد1تربت جامخراسان رضوی
محمد 

فقیرپورشخلو
وزارت جهاد کشاورزی150150

2980
پرورش 

گوسفندپرواری
1خلیل آبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خلیل اباد روستای بزنجرد
وزارت جهاد کشاورزی750750محمد فکوریصندوق کارآفرینی امید

6مشهدخراسان رضویصنایع غذایی2981
بین امام - روستای ده غیبی

 قنادی کوهک13 و11رضا 
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محمد فالحپست بانک

2982

اصالح نژاد 

پرورش 

گوسفند پروار

پست بانکروستای گل خاتون1چنارانخراسان رضوی
محمد فالحی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

2983

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل به 

 40ظرفیت 

کندو

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای ولی آباد
صندوق کارآفرینی امید

محمد فنایی 

سناجردی
وزارت جهاد کشاورزی300300



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 

2984
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

محمد قاسمی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران10001000

2985
پرورش زنبور 

عسل
1سبزوارخراسان رضوی

 -4خ پیروزی -سبزوار

9پالک-1ارغوان 
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد قاسمی کیابانک کشاورزی

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره2986
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای گلقندشت
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد قایمیبانک کشاورزی

2987
پرورش 

گوسفندداشتی
پست بانکروستای یوسف آباد-قوچان1قوچانخراسان رضوی

محمد قربان 

مهری یوسف آباد
وزارت جهاد کشاورزی610610

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد قربانیصندوق کارآفرینی امیدرشتخوار روستای عشرت آباد1رشتخوارخراسان رضویدامداری2988

2989

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1سرخسخراسان رضوی
سرخس روستای قوش 

علیجان
وزارت جهاد کشاورزی424424محمد قصریبانک کشاورزی

2990
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500محمد قنبرزادهصندوق کارآفرینی امید

2991
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500محمد قنبرزادهبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

2992
پرورش گاو 

شیری
5سرخسخراسان رضوی

سرخس روستای شیرتپه 

مجتمع دامداری
وزارت جهاد کشاورزی26002600محمد کراتیبانک کشاورزی

2993
پرورش دام 

پرواری
پست بانکبردسکن روستای حسن آباد1بردسکنخراسان رضوی

محمد کریم 

اصالحی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2994
پرورش ماهیان 

گرمابی
پست بانکروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی

محمد کریم 

کریمی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2995

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای کشکک1تربت جامخراسان رضوی

محمد 

کریمدادی چنگ 

ابادی

وزارت جهاد کشاورزی150150



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 

2996

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد کریمیصندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار سفلی1تربت جامخراسان رضوی

5سبزوارخراسان رضویفراوری زعفران2997

شهرستان سبزوار بخش 

ششتمد شهر ششتمد 

خیابان بیهق

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد کهنبانک کشاورزی

2998
پرورش زنبور 

عسل
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

- روستای کالته چنار 

روستای جبار

وزارت جهاد کشاورزی678407محمد گرمگیربانک کشاورزی

2999
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500محمد گل بروانلوصندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

بانک کشاورزیتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3000
محمد گلستانی 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد لطفیبانک کشاورزیتربت حیدریه روستای مٌلکی2تربت حیدریهخراسان رضویگاو شیری3001

3002
پروار بندی گاو 

گوشتی
2تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای شیخ 

ابوالقاسم
وزارت جهاد کشاورزی580580محمد محمد زادهبانک کشاورزی

3003

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400محمد محمد نژادپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی1200720محمد محمدپناهبانک کشاورزیکالته اقا محمد1جوینخراسان رضویخرید ادوات3004

2زاوهخراسان رضویبز داشتی3005
روستای -شهرستان زاوه

سعد اباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد محمدیبانک 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 

3006
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی

محمد محمدی 

قریه بگلر
وزارت جهاد کشاورزی200200

1کاشمرخراسان رضویپرواربندی بره3007

کاشمرروستای محمدیه 

کوچه کنار دهیاری سمت 

 انتهای کوچه4چپ جنت 

پست بانک
محمد محمدی 

محمدیه
وزارت جهاد کشاورزی520520

2سبزوارخراسان رضویگوسفند پرواری3008
سبزوار، ششتمد، روستای 

چشمه آوش
بانک کشاورزی

محمد مرادی 

ارجمند
وزارت جهاد کشاورزی600600

3009

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن شهر انابد روستای 

درونه
پست بانک

محمد مرادی 

درونه
سازمان امور عشایر ایران400400

3010

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی
محمد مردانی 

سمنگانی
وزارت جهاد کشاورزی150150

3011
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد معتضدیصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای بالش آباد2سبزوارخراسان رضوی

3012

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد معمریپست بانکروستای سماخون1تربت جامخراسان رضوی

4خلیل آبادخراسان رضویگلخانه3013
ابتدای جاده روستای کالته 

شادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد معیمیصندوق کارآفرینی امید

3014

تولید روغن از 

سبوس برنج و 

سایر دانه های 

روغنی

5درگزخراسان رضوی

کیلومتر - درونگر - درگز 

-  جاده درگز به قوچان 42

روبروی کانال سد انحرافی 

درونگر

وزارت جهاد کشاورزی50004000محمد مقدسیبانک 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 

3015

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن روستای چاه 

2سلطان شماره
سازمان امور عشایر ایران500500محمد مقرببانک کشاورزی

3016

پرورش گاو 

 10شیری 

راسی به همراه 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی10501050محمد مقیسهصندوق کارآفرینی امیدروستای مقیسه3داورزنخراسان رضوی

3017
پرورش دام 

سبک
2کاشمرخراسان رضوی

کاشمر کوهسرخ روستای 

طرق
بانک کشاورزی

محمد منتظمی 

صادقی
وزارت جهاد کشاورزی250250

3018

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

پست بانکروستای قاسم اباد پایین جام1تربت جامخراسان رضوی
محمد منصور 

پور رحمت
وزارت جهاد کشاورزی150150

3019

تولید استری 

والیه های 

میانی جهت 

تقویت کفش

3مشهدخراسان رضوی
 جاده فریمان 25کیلومتر 

جنب روستای بازه حوض
پست بانک

محمد مهدی 

فلک دین
وزارت صنعت، معدن و تجارت35003500

3020
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

محمد 

مهرپورتوبکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

3021

احداث واحد 

پرورش ماهیان 

سردابی 

 تن40بظرفیت 

5کالتخراسان رضوی

شهرستان –خراسان رضوی 

-دهستان هزارمسجد-کالت

روستای چهارراه

بانک کشاورزی
محمد میرزاییان 

چهارراه
وزارت جهاد کشاورزی80008000



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 

3022

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی
محمد میرکی 

قرایی
وزارت جهاد کشاورزی260260

3023

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای جعفراباد1تربت جامخراسان رضوی
محمد میرکی 

قرایی
وزارت جهاد کشاورزی300300

3024

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای چاه - دهستان کیبر

کنده

پست بانک
محمد ناصر عرب 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500

3025

پرورش 

گوسفند داشتی 

و اصالح نژاد 

 راسی3000

30قوچانخراسان رضوی
قوچان خیابان شهید 

26مطهری نبش مطهری 
سازمان امور عشایر ایران1500015000محمد ناصریبانک توسعه تعاون

3026
 40بره پروار 

راسی
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

-بخش لطف اباد - درگز 

روستای تیرگان

وزارت جهاد کشاورزی408408محمد نامدارپست بانک

3027
 600گلخانه

متری
1خلیل آبادخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

روستای بزنجرد-خلیل اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد نجاتیپست بانک

3028
پرورش زنبور 

عسل
3مشهدخراسان رضوی

شهرستان مشهد،خین عرب 

روستای بهار
وزارت جهاد کشاورزی915915محمد نظام خواهبانک 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 

5سبزوارخراسان رضویگلیم بافی3029

- سبزوار - خراسان رضوی 

منزل - روستای استیر 

شخصی محمد نودهی

200200محمد نودهیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3030
فراوری پسته و 

پوست کنی
12فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه روستا حسن آباد 

ساالر

وزارت جهاد کشاورزی1600016000محمد نورافشانبانک کشاورزی

3031
پرورش دام 

سبک
2باخرزخراسان رضوی

شهرستان باخرز روستای 

ارزنه
پست بانک

محمد نورانی 

ارزنه ئی
وزارت جهاد کشاورزی600600

3032

طرح پرورش و 

تولید زعفران 

دو هکتاری

1مشهدخراسان رضوی
 - 97توس - بلوار توس 

روستای لقمانی
وزارت جهاد کشاورزی552552محمد نوروزیبانک کشاورزی

3033

پرورش 

گسترده دام 

گوشتی و 

داشتی

3فریمانخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

روستای عشق اباد-فریمان 
وزارت جهاد کشاورزی18001800محمد نوریپست بانک

3034
پرورش زنبور 

عسل
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای اردنج
صندوق کارآفرینی امید

محمد نوری 

توپکانلو
وزارت جهاد کشاورزی200200

3035

پرواربندی دام 

سبک باظرفیت 

 راس60

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای سده
بانک کشاورزی

محمد هادی 

سالمی
وزارت جهاد کشاورزی365365

3036
پرورش بره 

پرواری
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان فیروزه روستای 

زوانگ
بانک کشاورزی

محمد هادی 

عارفخانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3037
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیروستای مغان-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

محمد هدایتی 

نامق
وزارت جهاد کشاورزی400400
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3038

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد هفستانیبانک کشاورزیروستای باغسنگان علیا2تربت جامخراسان رضوی

3039
دامپروری 

داشتی
2سرخسخراسان رضوی

روستای ابراهیم - سرخس 

کوچه شهید بارانی- آباد 
وزارت جهاد کشاورزی390390محمد وثاقیبانک کشاورزی

3040

خرید و پرورش 

گاو شیری نژاد 

هلشتاین

وزارت جهاد کشاورزی800800محمد وحیدیبانک کشاورزیباخرز روستای آویان2باخرزخراسان رضوی

3041
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی320320محمد ورقاییصندوق کارآفرینی امیدکاشمر روستای قوچ پلنگ1کاشمرخراسان رضوی

3042
پرورش 

گوسفندداشتی
سازمان امور عشایر ایران500500محمد یوسفیپست بانکروستای درونه1بردسکنخراسان رضوی

1درگزخراسان رضویکشت زعفران3043

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای حسین آباد صداقت

وزارت جهاد کشاورزی280225محمد یزدیبانک کشاورزی

3044

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد یعقوبیپست بانکروستای شوراب علیا1تربت جامخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد یعقوبیصندوق کارآفرینی امید4روستای مزده خ ابوالفضل1خلیل آبادخراسان رضویپرواربندی بره3045

3046
گوسفند مغانی 

داشتی
بانک توسعه تعاونروستای حاجی اباد- باخرز1باخرزخراسان رضوی

محمد یوسف 

پرکوک
وزارت جهاد کشاورزی300300
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3047

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای میخک1تربت جامخراسان رضوی
محمد یوسف 

قلعه کاهی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد یوسفیبانک توسعه تعاونقوچان روستای چاالکی2قوچانخراسان رضویپرورش دام3048

3049

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

پست بانکبردسکن روستای ظاهرآباد1بردسکنخراسان رضوی
محمد یوسفی 

طاهری
سازمان امور عشایر ایران500500

3050
پرورش گاو 

اصیل شیری
11کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر روستای حاجی آباد
پست بانک

محمداسماعیل 

غیبی هاشم 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی50005000

3051
پرورش ماهیان 

گرم آبی
8مه والتخراسان رضوی

روستای مهنه، چاه عمیق 

مهندس حیدربیگی
صندوق کارآفرینی امید

محمدامین 

حیدربیگی مهنه
وزارت جهاد کشاورزی25002500

3سبزوارخراسان رضویصنایع چوبی3052
روستای -شهرستان سبزوار

ایزی
صندوق کارآفرینی امید

محمدامین گلرخ 

ثانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

3053
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای فخر اباد1قوچانخراسان رضوی

محمدتقی اکبری 

راد
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزینقاب1جوینخراسان رضویخرید تراکتور3054
محمدتقی آب 

ساالن
وزارت جهاد کشاورزی720720

3055

پرورش دهنده 

گوساله پرواری 

به ظرفیت 

راس18

3مه والتخراسان رضوی
- بخش مرکزی - مه والت 

حسن آباد- دهستان حومه 
بانک کشاورزی

محمدتقی 

رحمانی
وزارت جهاد کشاورزی926926

صندوق کارآفرینی امیدروستای ایرج آباد خ اصلی1خلیل آبادخراسان رضویپرواربندی بره3056
محمدتقی 

رضادوست
وزارت جهاد کشاورزی200200
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3057
پرورش گاو 

 راسی80شیری 
بانک کشاورزیقوچان اراضی دیزاوند8قوچانخراسان رضوی

محمدحسن 

باقریان
وزارت جهاد کشاورزی270872000

3058

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیروستای گزولکی1بردسکنخراسان رضوی
محمدحسن پاک 

دامن
سازمان امور عشایر ایران400400

3059
پرواربندی بره 

 راسی200
بانک کشاورزیبایگ- تربت حیدریه 2تربت حیدریهخراسان رضوی

محمدحسن 

حسن زاده بایگی
وزارت جهاد کشاورزی900540

3060

گسترش 

دامداری 

راس 50)

(گوسفند داشتی

پست بانکروستای سیدآباد- چناران 1چنارانخراسان رضوی
محمدحسن 

حسین آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

پست بانکروستای صفی اباد1چنارانخراسان رضویکاشت زعفران3061
محمدحسن 

ذوالفقاری
وزارت جهاد کشاورزی500500

3062

اسالیس پیاز و 

بسته بندی 

چاشنی و ادویه 

ها

20رشتخوارخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فتح آباد-رشتخوار
بانک کشاورزی

محمدحسن 

صباغ زاده
وزارت جهاد کشاورزی50001500

3063
تولید وپرورش 

قارچ
صندوق کارآفرینی امیدروستای صدخرو7داورزنخراسان رضوی

محمدحسن 

صدخروی
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیروستای کلیدر1نیشابورخراسان رضویزنبورداری3064
محمدحسن فرخ 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی394394

1فریمانخراسان رضویدامپروری3065

- استان خراسان رضوی

بخش -شهرستان فریمان

-روستای اره کمر-قلندراباد

منزل محمد حسن مهدیزاده

صندوق کارآفرینی امید
محمدحسن 

مهدیزاده
وزارت جهاد کشاورزی150150
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4بینالودخراسان رضویچاپخانه3066

کیلومتردو شاندیز روبه رو 

موجهای خروشان دهنو 

بلوارصاحب الزمان 3مدرس 

61پالک 14قطعه 12بلوک 

صندوق کارآفرینی امید
محمدحسین 

بهرام فر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی22002200

3067
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر3قوچانخراسان رضوی

محمدحسین 

داغستانی
سازمان امور عشایر ایران400400

3068
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضوی

محمدحسین 

ربانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

3069

احداث مزرعه 

کاشت )زعفران 

(زعفران

بانک کشاورزیروستای کچولی- سرخس 1سرخسخراسان رضوی
محمدحسین 

سندگل
وزارت جهاد کشاورزی264264

بانک کشاورزیروستای قوش خزاعی2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی3070
محمدحسین 

عرب خزاعی
وزارت جهاد کشاورزی390390

3071

محصوالت 

سبزی وصیفی 

گلخانه ای

بانک کشاورزیجیم آباد نبش قبرستان5مشهدخراسان رضوی
محمدحسین 

قربانی
وزارت جهاد کشاورزی65006500

3072
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

محمدرحیم 

پرکوک
سازمان امور عشایر ایران10001000

3073
پرورش دام 

سبک
پست بانکقوچان روستای ددانلو1قوچانخراسان رضوی

محمدرحیم حق 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی300300

3074
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان4قوچانخراسان رضوی

محمدرحیم 

حیاتیان
سازمان امور عشایر ایران700700

3075
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان عشایری
بانک توسعه تعاون

محمدرحیم 

فروتن توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500
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بانک کشاورزیجغتای روستای ابوچناری3جغتایخراسان رضویگاوشیری3076
محمدرضا 

ابوچناری
وزارت جهاد کشاورزی16001600

3077
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

محمدرضا 

احمدی نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

3078

توسعه و خرید 

تجهیزات 

MDFکارگاهی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500محمدرضا باقریصندوق کارآفرینی امیدشهر دولت آباد1زاوهخراسان رضوی

4کاشمرخراسان رضویگلخانه آلویه ورا3079

شهرستان  –خراسان رضوی 

- روستای کسرینه –کاشمر 

ا راضی چاه موتور مهری

وزارت جهاد کشاورزی24001800محمدرضا باقریبانک کشاورزی

3080

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار سفلی1تربت جامخراسان رضوی
محمدرضا باقری 

فر
وزارت جهاد کشاورزی150150

3081
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان رشتخوار روستای 

فاردق
وزارت جهاد کشاورزی200200محمدرضا باهوشصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی300300محمدرضا پاسبانپست بانکروستای اقر سفلی2فریمانخراسان رضویدامداری3082

3083

اصالح نژاد 

پرورش 

گوسفند پروار

پست بانکروستای سید اباد1چنارانخراسان رضوی
محمدرضا 

پاسبانی سید اباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

3084
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

محمدرضا 

پاکروح نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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3085

پرورش 

گوسفند 

(میش)مولد

2فریمانخراسان رضوی
روستای تقی اباد پشت 

مسجد جامع
وزارت جهاد کشاورزی150150محمدرضا پایانپست بانک

3086
پرورش 

گوسفند پرواری
2خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد روستای مزده 

کوچه کاریزک کنار چاه 

موتور دو درختی

صندوق کارآفرینی امید
محمدرضا 

پرهیزکار
وزارت جهاد کشاورزی500500

1خوافخراسان رضویدامپروری3087
روستای . بخش سالمی 

قلعه نو
بانک کشاورزی

محمدرضا 

تیموری قلعه نوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3088
 11پرورش گاو 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمدرضا جوادیپست بانکروستای بارو1چنارانخراسان رضوی

3089
پرورش گاو 

شیری
پست بانکروستای مزرج2قوچانخراسان رضوی

محمدرضا حسن 

مزرجی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

3090

فیلمبرداری 

وگرافیک 

محتوی تصویر

صندوق کارآفرینی امیدجغتای1جغتایخراسان رضوی
محمدرضا حنیف 

پور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی400400

3091

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای خیرآباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
محمدرضا 

خورسند کار
وزارت جهاد کشاورزی150150

3092
پرورش دام 

سبک و سنگین
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان زضوی 

یونسی- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی12001200محمدرضا سپاهیبانک کشاورزی

1قوچانخراسان رضویکاشت زعفران3093
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای برج زیدانلو
پست بانک

محمدرضا شبانی 

برج
وزارت جهاد کشاورزی480480
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3094
پرورش 

گوسفند داشتی
1مشهدخراسان رضوی

جاده کالت روستای خور 

علیا
بانک کشاورزی

محمدرضا 

شهامتی خور
سازمان امور عشایر ایران600600

3095
پرورش گاو 

شیری
1تربت حیدریهخراسان رضوی

بخش مرکزی روستای کاج 

درخت جنب کارخانه 

کایولین گاوداری صنعتی 

شیبانی

بانک کشاورزی
محمدرضا 

شیبانی نوقابی
وزارت جهاد کشاورزی640640

3096
پرورش دام 

سبک
1خوافخراسان رضوی

- بخش سالمی - خواف 

روستای فرح اباد
بانک کشاورزی

محمدرضا 

شیرپور سلمانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

صندوق کارآفرینی امیدزوراباد2جوینخراسان رضویپرورش زنبور3097
محمدرضا علی 

مردانی
وزارت جهاد کشاورزی800800

3098
پرورش 

گوسفند داشتی
2زاوهخراسان رضوی

شهرستان زاوه روستای 

نیازاباد
بانک کشاورزی

محمدرضا 

کبوتری
وزارت جهاد کشاورزی540540

3099

پرورش زنبور 

عسل و فراورده 

های عسل

وزارت جهاد کشاورزی49604960محمدرضا کرابیبانک توسعه تعاونروستای کراب8سبزوارخراسان رضوی

3100
پرورش زنبور 

عسل
1سبزوارخراسان رضوی

شهرستان سبزوار روستای 

کسکن
بانک کشاورزی

محمدرضا 

کسکنی
وزارت جهاد کشاورزی300300

3101

پرورش گل 

محمدی در 

 هکتار7سطح 

3کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ شهر 

ریوش، خیابان دانش

بانک کشاورزی
محمدرضا 

کالنتربختیاری
وزارت جهاد کشاورزی12001200

3102
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

روستای حقناباد-رشتخوار
وزارت جهاد کشاورزی450450محمدرضا مجاورپست بانک
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3103

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای تیمنک علیا1تربت جامخراسان رضوی
محمدرضا 

مختباز تیمنکی
وزارت جهاد کشاورزی150150

3104
آلویه ورا ،گل 

محمدی و عناب
10گنابادخراسان رضوی

روستای - شهرستان گناباد 

نوده پشنگ
پست بانک

محمدرضا 

میرمحرابی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

3105
پرورش گاو 

شیری
1کاشمرخراسان رضوی

روستای ممرآباد خ شهدا پ 

13
پست بانک

محمدرضا میری 

ممرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی960960

3فریمانخراسان رضویپرورش بوقلمون3106

سفیدسنگ انتهای خیابان 

 کیلو متر بعد از 2رجایی 

مسکن مهر پرورش بوقلمون 

جنت

پست بانک
محمدرضا 

ناصری روحانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

3107
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

محمدرضا 

نیکویی شفیع
سازمان امور عشایر ایران11801180

3108

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

راس2شیری

پست بانکروستای پایه1چنارانخراسان رضوی
محمدرضا یزدان 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی500500

3مشهدخراسان رضویپوشاک3109

 جاده مشهد 75کیلومتر 

تربت حیدریه روستای بازه 

حور

بانک توسعه تعاون
محمدعلی ارباب 

خالص
وزارت صنعت، معدن و تجارت20001349

3110
پرواربندی 

گوسفند
بانک کشاورزیروستای امان اباد1فیروزهخراسان رضوی

محمدعلی امان 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی504504

3111
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونقوچان روستای کلر2قوچانخراسان رضوی

محمدعلی براتی 

کلر
سازمان امور عشایر ایران580580
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3112

شستشو و 

دانه بندی شن و 

ماسه

5جوینخراسان رضوی
روستای - شهرستان جوین

برغمد
صندوق کارآفرینی امید

محمدعلی 

برغمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

3113

طرح گاو شیری 

اقای محمدعلی 

توزنده جانی

2فیروزهخراسان رضوی

شهرستان فیروزه روستای 

توزنده جان نو روبه روی 

امامزاده منزل محمدعلی 

توزنده جانی

پست بانک
محمدعلی 

توزنده جانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3114
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

محمدعلی 

جاویدی
سازمان امور عشایر ایران490490

وزارت جهاد کشاورزی760760محمدعلی خزیمهبانک کشاورزیروستای قوش خزایی2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی3115

3116
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

محمدعلی 

رحیمی
سازمان امور عشایر ایران250250

3117

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

پست بانکروستای سیبک سفلی1تربت جامخراسان رضوی
محمدعلی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی150150

3118
پرواربندی 

گوساله
1نیشابورخراسان رضوی

خراسان رضوی نیشابور 

بخش میان جلگه روستا 

ساالری

بانک کشاورزی
محمدعلی شاه 

قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی540540
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3119

تولید صنایع 

دستی ، 

هنرهای سنتی 

، مشبک چوب 

و فلز ، مبلمان 

خانگی ، 

سرویس خواب 

، گنجه ، نهار 

خوری و 

دکوراسیون 

داخلی

2چنارانخراسان رضوی
روستای کالته - چناران 

میان
صندوق کارآفرینی امید

محمدعلی 

شهریور بقمچی
870870

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3120
پرورش گاو 

شیری
3باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

روستای -شهرستان باخرز 

کردیان

وزارت جهاد کشاورزی17001700محمدعلی مرادیبانک کشاورزی

3121

پرورش گاو 

شیری به همراه 

اصالح نژاد

پست بانکروستای مزینان1داورزنخراسان رضوی
محمدعلی 

مزینانی
وزارت جهاد کشاورزی638638

3122
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای چرو
صندوق کارآفرینی امید

محمدعلی 

نصرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره3123
- شهرستان خوشاب

روستای دهنه شور
بانک کشاورزی

محمدعلی 

نوروزی
وزارت جهاد کشاورزی250250

3124
پرورش گوساله 

پروار
2نیشابورخراسان رضوی

- بخش سروالیت- نیشابور

بعد از - روستای کلیدر

مخابرات

بانک کشاورزی
محمدقاسم 

کلیدری
وزارت جهاد کشاورزی875875

3125
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

محمدکریم 

حاجی زاده
سازمان امور عشایر ایران500500
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3126
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

محمدکریم 

شکفته
سازمان امور عشایر ایران500500

3127

کشت گلخانه 

ای 

(هیدروپونیک)

4خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای شم آباد
صندوق کارآفرینی امید

محمدمهدی 

حجی پور
وزارت جهاد کشاورزی38403840

3128
پرورش گاو 

راسی10شیری 
2بردسکنخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی

- شهرستان بردسکن

روستای سعادت آباد

بانک کشاورزی
محمدهاشم 

نخعی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

3129

پرورش 

دا)گوسفندمغانی

(شتی

وزارت جهاد کشاورزی500500محمود اسحاقیصندوق کارآفرینی امیدروستای منج-باخرز1باخرزخراسان رضوی

1زاوهخراسان رضویگوسفند داشتی3130
روستای -شهرستان زاوه

شهن اباد
وزارت جهاد کشاورزی600600محمود اسد پوربانک کشاورزی

3131

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150محمود اقازادهپست بانکروستای حاجی اباد1تربت جامخراسان رضوی

3132
پرورش 

گاوشیری
2تربت حیدریهخراسان رضوی

روستای بوری آباد احمد 

 آخر میالن9رضا 
بانک کشاورزی

محمود اکبرپور 

بوری آبادی
وزارت جهاد کشاورزی10801080

سازمان امور عشایر ایران500500محمود امیدوارپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3133

3134
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

رشتخوار،روستای احمدآباد 

؛آستانه

وزارت جهاد کشاورزی600600محمود آزاده دلپست بانک

بانک توسعه تعاونسرخس روستای یازتپه1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی3135
محمود بخشی 

زایی
وزارت جهاد کشاورزی400400
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3جوینخراسان رضویفرآوری انگور3136
شهرستان -خراسان رضوی

شهرک رازی-جوین
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمود بهرآبادیصندوق کارآفرینی امید

3137
کارگاه تولیدی 

گلیم بافی
پست بانکزاوه روستای دولت اباد1زاوهخراسان رضوی

محمود بیابان 

گرد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3138
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمود تقدیریبانک کشاورزیبردسکن روستای محمداباد3بردسکنخراسان رضوی

3139
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500محمود تونکبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

3140
گوسفند بز 

 راسی60داشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمود چمنیپست بانکروستای نوزاد_گلمکان1چنارانخراسان رضوی

3141
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیروستای حسین آباد-جغتای4جغتایخراسان رضوی

محمود حسین 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

3142
کشت زعفران 

یک هکتار
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش لطف آباد - درگز 

روستای توقی

بانک کشاورزی
محمود حسین 

زاده سراب
وزارت جهاد کشاورزی560450

3143

پرورش دام 

سبک گوسفند 

داشتی

1خوافخراسان رضوی

- بخش سنگان- خواف

منطقه عشایری دره وجین 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی450450محمود حسینیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی300300محمود خشنوبانک توسعه تعاونروستای خمارتاش1قوچانخراسان رضویپرورش دام3144

3145

ایجاد واحد 

خانه مسافر 

روستایی

4بینالودخراسان رضوی

جاغرق - جاغرق - طرقبه 

روبروی  - (انقالب  ) 21

- دبستان شهید خانی 

30پالک 

صندوق کارآفرینی امید
محمود 

خوشرونژاد
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3146
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیبردسکن کدوغن سعادت اباد2بردسکنخراسان رضوی

محمود دلشاد 

غالمی
وزارت جهاد کشاورزی700700

3147

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند دشتی 

به 

راس95ظرفیت

1خوافخراسان رضوی
- خواف- خراسان رضوی 

چهارده- بخش سالمی 
پست بانک

محمود رضا 

عثمانی رودی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

3148
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای زنده جان4کاشمرخراسان رضوی

محمود رضایی 

اوندری
وزارت جهاد کشاورزی12001200

2جوینخراسان رضویگاوداری شیری3149
شهرستان جوین مجموعه 

رازی روستای قزلقارشی
بانک کشاورزی

محمود زارع 

قزلقارشی
وزارت جهاد کشاورزی23502350

پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضویگوسفند پروار3150
محمود سعادتی 

سیداباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

3151
کارگاه تولید 

پوشاک
صندوق کارآفرینی امیدجغتای1جغتایخراسان رضوی

محمود سلیمی 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

3152
پرورش ماهیان 

سردآبی
2سبزوارخراسان رضوی

شهرسبزوار اراضی روستای 

شهر سوخته
وزارت جهاد کشاورزی25002500محمود سوریبانک کشاورزی

3153

پرورش 

گوسفند 

داشتب ال هدف 

اصالح نژاد

پست بانکروستای خیر اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
محمود صادقی 

قلعه سرخ
وزارت جهاد کشاورزی300300
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3154

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

داشتی /سبک

همراه با اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی
- سنگان- شهرستان خواف

روستای نهور
وزارت جهاد کشاورزی300300محمود صفریپست بانک

3155
پرورش قارچ 

دکمه ای
2خلیل آبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خلیل آباد روستای نصرآباد 

1خیابان امام رضا امام رضا 

وزارت جهاد کشاورزی190190محمود صنعانپست بانک

2تربت حیدریهخراسان رضویگاوداری3156
روستای - تربت حیدریه 

سیوکی
وزارت جهاد کشاورزی16001600محمود عبداله پوربانک کشاورزی

3157

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

بر  (راس 40

مبنای اصالح 

نژادی

وزارت جهاد کشاورزی500500محمود عرب نژادپست بانکروستای چاه گچی- خواف 1خوافخراسان رضوی

3158
گوسفند داشتی 

راسی40
1چنارانخراسان رضوی

 7چناران امام خمینی 

میالن دوم سمت راست
پست بانک

محمود قاین نژاد 

جفکانلو
سازمان امور عشایر ایران350350

3159
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران10001000محمود قنبرزادهبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان4قوچانخراسان رضوی

3160
پرورش قارچ 

خوراکی
2خوشابخراسان رضوی

سلطان - شهرستان خوشاب

اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200محمود کاشکیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

3161
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمود کاظمیصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

3162
دامداری 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی870870محمود کوه کنبانک کشاورزیسرخس رستای صمداباد2سرخسخراسان رضوی

3163

کشت گل 

محمدی در 

 هکتار1سطح 

1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ شهر 

ریوش بلوار امام علی خیابان 

12سرو پالک 

وزارت جهاد کشاورزی200200محمود کوهیبانک کشاورزی

3164

کشاورزی 

کشت گوجه 

چغندر

وزارت جهاد کشاورزی200200محمود مختاریپست بانکروستای سرک1چنارانخراسان رضوی

3165
تولیدی تریکو 

کشبافت
3خوشابخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خوشاب بخش مشکان 

روستای مشکان

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500محمود مشکانیصندوق کارآفرینی امید

3166

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

پست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی
محمود 

مصطفوی ثانی
سازمان امور عشایر ایران400400

3167
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چان روستای زیدانلو.ق
بانک کشاورزی

محمود مطلوب 

زیدانلو
وزارت جهاد کشاورزی500500

3168
احداث سایبان 

در محصول انار
بانک کشاورزیبجستان روستای مزار5بجستانخراسان رضوی

محمود مهمان 

نواز
وزارت جهاد کشاورزی798798

3169
پرورش 

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی18501850محمود نهاردانیبانک کشاورزیروستای جبله نو-جغتای4جغتایخراسان رضوی
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3170

دامداری 

گوسفند داشتی 

نژاد مغانی

2باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

ابنیه

وزارت جهاد کشاورزی600600محمود یوسفیصندوق کارآفرینی امید

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره3171
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای اکبرآباد
بانک کشاورزی

محمودرضا 

اکبرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی760760

3172
صنایع تبدیلی 

کشاورزی
5جغتایخراسان رضوی

-جغتای-خراسان رضوی 

روستای محمدآباد
بانک کشاورزی

محمودرضا 

محمدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

3173

پرورش 

گوسفند داشتی 

با نگاه اصالح 

نژاد

3تربت جامخراسان رضوی
تربت جام صالح اباد 

روستای سقرچشمه
بانک کشاورزی

محی الدین 

کریمی
وزارت جهاد کشاورزی250250

3174
پرورس گاو 

شیری
1گنابادخراسان رضوی

روستای - شهرستان گناباد 

کالت
بانک کشاورزی

مختار امامی 

کالتی
وزارت جهاد کشاورزی470280

3175
پرورش 

گوسفند داشتی
2بجستانخراسان رضوی

شهر - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی10001000مخدره سجادیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی19001900مراد علی اسدیبانک کشاورزیدولت اباد-شهرستان زاوه5زاوهخراسان رضویگاو شیری3176

3177
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

مرادعلی حسین 

نژادمقدم
سازمان امور عشایر ایران500500

3178
احداث باغ 

متراکم
10تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه رباط سنک 

بعد از رباط میاندشت مزرعه 

شرکت

وزارت جهاد کشاورزی36003600مرتضى شرکتبانک کشاورزی

3179
پروراربندی 

راسی200بره
پست بانکروستای رکن اباد-بردسکن4بردسکنخراسان رضوی

مرتضی علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی15001500



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 

1درگزخراسان رضویکشت زعفران3180

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش چاپشلو - درگز 

روستای ینگه قلعه

وزارت جهاد کشاورزی560450مرتضی بیرمیبانک کشاورزی

3181

تجهیز و 

نوسازی 

اقامتگاه 

بومگردی

3گنابادخراسان رضوی
- گناباد - خراسان رضوی 

روستای ریاب
700700مرتضی پور قیصرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3182
اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر شهرستان نیشابور1نیشابورخراسان رضوی

مرتضی جباری 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران12001200

3183

پرورش 

 20- گاوشیری 

- راسی مولد

صنعتی

2گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

گناباد بخش مرکزی 

دهستان حومه جاده 

بجستان مجتمع گاو شیری 

دامشهر گناباد

بانک کشاورزی
مرتضی جهان 

تیغ
وزارت جهاد کشاورزی600550

3184
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی

مرتضی جوادی 

بگلر
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی300300مرتضی حسنیپست بانکروستای سید اباد1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3185

3186

پرواربندی 

گوسفند یابره 

پرواری 

راسی200

بانک کشاورزیشهرستان کاشمر3کاشمرخراسان رضوی
مرتضی 

دنیاگذشته
وزارت جهاد کشاورزی15001500

3187
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500مرتضی رستم نیاپست بانکقوچان روستای کچالنلو1قوچانخراسان رضوی

3188
پروار بندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی450450مرتضی شیرافکنپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

3189
پرورش 

گوسفند داشتی
2زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

مرغزار
بانک کشاورزی

مرتضی صالحی 

مرغزاری
وزارت جهاد کشاورزی400400

3190
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای دستوران-جغتای4جغتایخراسان رضوی

مرتضی علی 

باسره
وزارت جهاد کشاورزی14501450

3191
پرورش دام 

سبک
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان رشتخوار روستای 

کریم آباد
بانک کشاورزی

مرتضی علی پور 

کریم آباد
وزارت جهاد کشاورزی450450

3192
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی478478مرتضی علیزادهبانک کشاورزیروستای زرقان1جغتایخراسان رضوی

3193
دامداری و 

اصالح نژاد
4سبزوارخراسان رضوی

شهرستان سبزوار روستای 

گراب
سازمان امور عشایر ایران11001100مرتضی قلی زادهبانک توسعه تعاون

3194

توسعه کارگاه 

رودوزیهای 

(سنتی)الحاقی 

8مشهدخراسان رضوی

- مشهد - خراسان رضوی 

بخش احمدآباد، روستای 

بعد از امام زاده - پیوه ژن 

هاشم و محتشم

50005000مرتضی کریمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3195
تولیدی پوشاک 

ورزشی
3تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه فرزق حاشیه 

میدان مرکزی فرزق روبروی 

ایستگاه اتوبوس کارگاه 

تولیدی پوشاک ورزشی

بانک توسعه تعاون
مرتضی 

محمودی زاوه گی
وزارت صنعت، معدن و تجارت14021402

3196
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای محمدآباد -رشتخوار

آستانه

بانک توسعه تعاون
مرتضی یزدانی 

محمدآباد
وزارت جهاد کشاورزی450450

3197

پرورش 

گوسفند داشتی 

همراه با اصالح 

نژاد های داخلی

3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستاهای ابارش 

استیر و برخی از مراتع و 

اراضی شهرستان

وزارت جهاد کشاورزی15001500مرجان ابارشیپست بانک
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پست بانکتیباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی3198
مرجان صابری 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3199
مرضیه احسانی 

بارانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مرضیه اسکندریصندوق کارآفرینی امیدروستای قومی-تایباد1تایبادخراسان رضویکاربافی سنتی3200
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3201

صندوق خرد 

محلی روستای 

افچنگ

صندوق کارآفرینی امید400400مرضیه افچنگیصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای افچنگ30سبزوارخراسان رضوی

3202

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

معتمدیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه بازوبندیصندوق کارآفرینی امید

1کاشمرخراسان رضویدامداری3203
کاشمر روستای محمدیه 

کوچه شهدا
پست بانک

مرضیه باقری 

کسرینه
وزارت جهاد کشاورزی560560

30بردسکنخراسان رضویقالیبافی3204
خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای نظام اباد
صندوق کارآفرینی امید400400مرضیه حقیق گوصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی3205
مرضیه خاموشی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی3206
رشتخوار خیابان جمهوری 

9اسالمی 
صندوق کارآفرینی امید

مرضیه خطایی 

رشخوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای ارزنه-باخرز 1باخرزخراسان رضویخیاطی3207
مرضیه خواجه 

گی ارزنه یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150
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3208

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای رباط جز
صندوق کارآفرینی امید

مرضیه رباط 

جزی
وزارت جهاد کشاورزی340340

1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3209
تایبادروستای فرمان 

آباددشت فرمان آباد
وزارت جهاد کشاورزی160160مرضیه رنگیانپست بانک

4بجستانخراسان رضویپسته پاک کنی3210
شهر -شهرستان بجستان

جنب بلوار امام رضا-یونسی 
بانک توسعه تعاون

مرضیه سپاهی 

یونسی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

3211

راه اندازی 

کارگاه ابریشم 

بافی

1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بخش 

زاوین زاوین انتهای خیابان 

7امام حسین 

150150مرضیه شبانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3212
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای علی آباد ترکن
صندوق کارآفرینی امید

مرضیه صالح 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3213
مرضیه صبوری 

کراتی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3214
پرورش زنبور 

عسل
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

(کوهپایه بینالود)فریزی 
بانک توسعه تعاون

مرضیه عباس 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه عمرانیصندوق کارآفرینی امیدرشتخوار روستای زرغری2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی3215

3216
کارگاه خیاطی 

زنانه
1قوچانخراسان رضوی

باجگیران روستای اینچه 

کیکانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه فرامرزیصندوق کارآفرینی امید

3217

بهره برداری از 

معدن سنگ 

الشه اورتکند

بانک توسعه تعاونروستای اورتکند-کالت 3کالتخراسان رضوی
مرضیه فیروزی 

سررود
وزارت صنعت، معدن و تجارت21602160
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صندوق کارآفرینی امیدروستای فیروزآباد1قوچانخراسان رضویقالیبافی3218
مرضیه قدوسی 

فیروزاباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره3219
- شهرستان خوشاب

روستای دهنه شور
وزارت جهاد کشاورزی434434مرضیه مرویپست بانک

3220

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای ابراهیم اباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه معتمدیصندوق کارآفرینی امید

3221

پرورش 

گوسفندداشتی 

باهدف امیخته 

گری

پست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی
مرضیه نسل 

شاملو
وزارت جهاد کشاورزی150150

3222

چادرشب 

بافندگی :بافی

پارچه های 

فرت )دست باف

(بافی

100100مریم ارمصندوق کارآفرینی امید8روستای اغویه امام رضا1تربت حیدریهخراسان رضوی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3223
- روستای اسدآباد دربند 

منزل محمدبهلولی
100100مریم ازغشیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3224
گوسفند مغانی 

داشتی
2باخرزخراسان رضوی

روستای - شهرستان باخرز

ارزنه
پست بانک

مریم اسدی ارزنه 

ئی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

3225
پروس گاو 

شیری
3سبزوارخراسان رضوی

روستای کسکن مسیر شو 

علی  )باغ گاوداری اسالمی 

(آبادی 

وزارت جهاد کشاورزی10001000مریم اسالمیصندوق کارآفرینی امید

3226

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی
مریم افضلی 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150
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3227
کارگاه معرق 

کاری
100100مریم امیریصندوق کارآفرینی امیدچناران روستای جوکال1چنارانخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فریمانخراسان رضویپرورش گوسفند3228
روستای حسین آباد رخنه 

گل
وزارت جهاد کشاورزی150150مریم باز محمدیصندوق کارآفرینی امید

3229
- قالیبافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

روستای فتح آباد - مه والت 

2خ امام رضا - 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم بدیعیپست بانک

3230

پرورش گاو 

 20شیری 

راسی مولد 

صنعتی

2گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

گناباد بخش مرکزی 

دهستان حومه مجتمع گاو 

شیری دامشهر

وزارت جهاد کشاورزی12801280مریم بذرافشانبانک کشاورزی

3231

قالی بافی و 

تابلوفرش 

دستباف

1مشهدخراسان رضوی
 113روستای دهرود رسالت 

57 پ9مدیری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160مریم بلوایهصندوق کارآفرینی امید

3232

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150مریم بیدلصندوق کارآفرینی امیدروستای باغنو1تربت جامخراسان رضوی

3233

صندوق خرد 

محلی ،روستای 

شوربیگ

25تربت حیدریهخراسان رضوی
-رباطسنگ-تربت حیدریه

روستای شور بیگ
صندوق کارآفرینی امید400400مریم پاکدامنصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای فرمان آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی3234
مریم پوردلکش 

بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3235
خیاطی و 

دوخت
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم جاذبیصندوق کارآفرینی امیدروستای کلوخی1قوچانخراسان رضوی

پست بانکتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی3236
مریم حسین 

دوست
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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3237
- خیاطی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

کوچه - روستای خیرآباد 

رسالت

صندوق کارآفرینی امید
مریم حسینی 

خیر آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی3238
مریم حق پرست 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3239
منزل - روستای پشته 

موسی حیدری
100100مریم حیدریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم خرم روزصندوق کارآفرینی امید10رشتخوار جنگل بهار 2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی3240

پست بانکروستای یوسف آباد1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3241
مریم خسروانی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3242
مریم خواجه 

حسین پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم خودستانصندوق کارآفرینی امیدزاوه دولت آباد1زاوهخراسان رضویخیاطی3243

صندوق کارآفرینی امیدروستای دلقند- سبزوار 1سبزوارخراسان رضویکارگاه خیاطی3244
مریم رباط 

سرپوشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم رجبیپست بانکروستای جوزقان-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی3245

3246
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100مریم رحیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مه والتخراسان رضویقالیبافی3247
خ امام - روستا حسن آباد 

انتهای امام رضا- رضا 
بانک توسعه تعاون

مریم رشیدی 

حسن آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3248
کارگاه تولیدی 

فرت بافی
بانک کشاورزیتربت حیدریه روستای فدرد2تربت حیدریهخراسان رضوی

مریم رمضانی 

فدردی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000
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3249

صندوق خرد 

محلی روستایی 

گیسور

صندوق کارآفرینی امید400400مریم ریحانیصندوق کارآفرینی امیدگناباد روستای گیسور30گنابادخراسان رضوی

2کاشمرخراسان رضوینانوایی3250
روستای زنده جان خ ثامن 

6الیمه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مریم زنده دلصندوق کارآفرینی امید

3251

پرورش دام 

- سبک 

گوسفند داشتی 

بر مبنای اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی
بخش جلگه زوزن روستای 

زوزن
وزارت جهاد کشاورزی500500مریم زنگنهپست بانک

3252
مشاغل خانگی 

خیاطی
1مه والتخراسان رضوی

روستای عبدل - مه والت

3خ عالمه طباطبایی- اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم ساالریپست بانک

3253

پرورش گل 

محمدی در 

سطح یک هکتار

1کاشمرخراسان رضوی
شهرستان کاشمر روستای 

فرگ
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم سن شناسبانک کشاورزی

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره3254

نیشابور شهرک بسیج 

خیابان امید ساختمان زمرد 

4زنگ 

وزارت جهاد کشاورزی640140مریم شاکریبانک کشاورزی

3255
پرورش 

گوسفند داشتی
1بجستانخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

روستای فخرآباد-بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی600600مریم شاهرخیبانک کشاورزی

3256

صندوق 

خردمحلی 

روستای رازی

30جوینخراسان رضوی
شهرستان جوین روستای 

رازی
صندوق کارآفرینی امید400400مریم شایان پورصندوق کارآفرینی امید
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1قوچانخراسان رضویکشت زعفران3257
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای برج زیدانلو
وزارت جهاد کشاورزی480480مریم شبانی برجپست بانک

3258

پرواربندی بره 

با هدف اصالح 

نژاد و خرید از 

مرکز اصالح نژاد

بانک کشاورزیتربت جام روستای شیخلو5تربت جامخراسان رضوی
مریم شیرین 

بهادر رضاآبادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

پست بانکروستای رهنه1تایبادخراسان رضویخیاطی3259
مریم صاحبدل 

بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکتایباد روستای اسداباد دربند1تایبادخراسان رضویخیاطی3260
مریم صمدی 

مشهد ریزه یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3261
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای البالغ بخش 

ششتمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم عباسیانصندوق کارآفرینی امید

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی3262
مریم عصمتی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3263
کارگاه تولید 

البسه زنانه
7خوشابخراسان رضوی

شهرستان خوشاب، روستای 

چرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم فاتحی زادهصندوق کارآفرینی امید

3264
طرح تولیدی 

پوشاک
بانک توسعه تعاونروستای چشمه گل1تربت جامخراسان رضوی

مریم فخر الدینی 

تیموری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3265

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

ولیعصر
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم قایمیصندوق کارآفرینی امید

3266
صندوق خرد 

2محلی یونسی 
30بجستانخراسان رضوی

-استان خراسان رضوی

شهر -شهرستان بجستان

یونسی

صندوق کارآفرینی امید
مریم کاظمیان 

یونسی
صندوق کارآفرینی امید400400
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم کلثومیانپست بانکتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویخیاطی3267

3268
فرش دست 

بافت
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم کنعانیصندوق کارآفرینی امیدروستای کردیان-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

3269

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150مریم گل گزیپست بانکروستای خیرآباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مریم گلچینصندوق کارآفرینی امیدتربت حیدریه روستای اغویه4تربت حیدریهخراسان رضویتولیدی پوشاک3270

3271

اقامتگاه بوم 

گردی و 

گردشگری

10خلیل آبادخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

خلیل اباد روستای دهنو
500500مریم مالدارانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پساوه1تایبادخراسان رضویقالیبافی3272
مریم محمدنیا 

پساوه یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم محمدیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویقالی بافی3273

1فیروزهخراسان رضویگلیم گبه3274
روستای حسن آباد ساالر 

1نور 
200200مریم معتمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2زاوهخراسان رضویقالی باف3275
روستای -شهرستان زاوه

شهن اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت550550مریم منتظریانصندوق کارآفرینی امید

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3276
منزل - روستای جوزقان 

علی اصغر منعمی
100100مریم منعمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مریم مهدی زادهصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویفرت بافی3277
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3278
پرورش 

بلدرچین
1خوافخراسان رضوی

- بخش سنگان - خواف 

روستای برآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم مهدی زادهصندوق کارآفرینی امید
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3279
دامداری همراه 

با اصالح نژاد
1سبزوارخراسان رضوی

-بخش روداب-سبزوار

روستای شند
صندوق کارآفرینی امید

مریم موم دادی 

ثانی
سازمان امور عشایر ایران200200

وزارت جهاد کشاورزی300300مریم ناصرپست بانککاشمر روستای فروتقه1کاشمرخراسان رضویدامداری3280

3281

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

ینگه قلعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم نجیصندوق کارآفرینی امید

3282

احداث واحد 

بسته بندی و 

فرآوری گوشت 

قرمز ، مرغ و 

ماهی و تخم 

2مرغ 

40بینالودخراسان رضوی

شهرستان مشهد، بخش ده 

ثبتی ، اراضی چاهشک، 

 227 فرعی از 553شماره 

اصلی مفروز و مجزی شده 

5از 

وزارت جهاد کشاورزی3300033000مریم نخعی مقدمبانک توسعه تعاون

3283
فرت )کارباف 

(بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

مریم نگهبان 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2رشتخوارخراسان رضویقالی بافی3284
خراسان رضوی شهرستان 

رشتخوار روستای روح آباد
صندوق کارآفرینی امید

مریم هوشیار 

نظامی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2مه والتخراسان رضویتولیدی پوشاک3285
روستای عبدل - مه والت 

3بهجت - امام رضا - آباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800مریم وزیری فربانک توسعه تعاون

3286
پرورش 

گوسفند داشتی
1زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه 

روستای علیک- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی500500مریم یعقوبیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امید100100مژگان محمدیصندوق کارآفرینی امیدبایگ،روستای بسک1تربت حیدریهخراسان رضویابریشم بافی3287

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مژگان نعمت زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای پشته1تایبادخراسان رضویقالی بافی3288
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3289

صندوق خرد 

محلی روستای 

جوزقان

30تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد بخش میان والیت 

روستای جوزقان

صندوق کارآفرینی امید
مژگان نعمتی 

جوزقانی
صندوق کارآفرینی امید400400

سازمان امور عشایر ایران300300مسعود اسحاقیپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3290

3291
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکباخرز روستای کافچ1باخرزخراسان رضوی

مسعود اسدی 

ارزنه ئی
وزارت جهاد کشاورزی325325

3292
پرورش گوساله 

پروار
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش مرکزی 

روستای دربقاضی
وزارت جهاد کشاورزی800800مسعود بشارت نیابانک کشاورزی

3293

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

بانک کشاورزیعشایر- قوچان3قوچانخراسان رضوی
مسعود حاجی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران850850

3294
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000مسعود رضوانیبانک کشاورزیکاشمرروستای مغان2کاشمرخراسان رضوی

3295

تولید ظروف 

چینی 

وسرامیکی

5قوچانخراسان رضوی
 2روستای نسیم آباد نسیم 

انتهای خیابان
صندوق کارآفرینی امید

مسعود روشن 

سراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

20تربت حیدریهخراسان رضوی گاوداریہتوسع3296

 رباط سنگ ہتربت حیدری

بعد از روستای رباط 

 شرکتہمیاندشت مزرع

وزارت جهاد کشاورزی80008000مسعود شرکتبانک کشاورزی

3297

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150مسعود شیر نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای علی اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
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3298

پرورش 

بلدرچین 

گوشتی

4مشهدخراسان رضوی
شهرستان مشهد روستای 

گوشه کنار
وزارت جهاد کشاورزی995995مسعود هادویبانک کشاورزی

3299

پرورش گاو 

شیری با هدف 

اصالح نژاد

5تربت جامخراسان رضوی
روستای جنگاه مجتمع گاو 

شیری نسیم تربت جام
وزارت جهاد کشاورزی25002500مسعود هداییبانک کشاورزی

3300

خدمات مدرن 

سازی 

مکانیزاسیون

2بجستانخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد- بجستان 
بانک کشاورزی

مسلم ابراهیم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی670670

3301

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150مسلم جعفر پورپست بانکروستای بردو1تربت جامخراسان رضوی

2درگزخراسان رضوی200زنبورداری 3302

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش چاپشلو - درگز 

روستای بشارت

وزارت جهاد کشاورزی770770مسلم خدادوستبانک کشاورزی

3303
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

مسلم خسروی 

زاد
سازمان امور عشایر ایران500500

3304

پرورش دهنده 

زنبورعسل به 

ظرفیت 

کلنی100

2مه والتخراسان رضوی

- بخش شادمهر - مه والت 

روستای -دهستان ازغند 

9519911111ازغند 

وزارت جهاد کشاورزی400400مسلم فرهادی رادپست بانک

3305
کشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی200200مسلم نصرآبادیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان خوشاب1خوشابخراسان رضوی



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 

3306
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی

مصطفی جوادی 

بیگلر
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3307
مصطفی حسین 

شعار
وزارت جهاد کشاورزی800800

3308
کشتارگاه 

صنعتی دام
30مشهدخراسان رضوی

کنارگذر شمالی مشهد جاده 

سرخس به سمت 

قوچان،ابتدای جاده معدن 

آهک جاغوری

وزارت جهاد کشاورزی4000036000مصطفی حیدریبانک کشاورزی

3309
پرورش 

گوسفند پرواری
2خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل اباد حاشیه :منزل

- دامداری - میدان امام علی

چاه موتور بعثت- خلیل آباد 

وزارت جهاد کشاورزی25002500مصطفی داوودیپست بانک

3310
پرواربندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

سیداباد خیابان ولی عصر 

4/2

پست بانک
مصطفی رجب 

زاده سیداباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره3311
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای چاه ساالر
وزارت جهاد کشاورزی500500مصطفی ساالریبانک کشاورزی

3312

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150مصطفی شجاعپست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

3313
مجوز بهسازی 

اماکن دامی
1تایبادخراسان رضوی

شهرستان تایباد روستای 

دربند
بانک کشاورزی

مصطفی عابد 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی10401040مصطفی عسکریبانک کشاورزیزوراباد1جوینخراسان رضویگاوداری شیری'3314
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3315

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای اغل کمر1تربت جامخراسان رضوی
مصطفی علی 

مردانی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1خلیل آبادخراسان رضویپرواربندی بره3316
خراسان رضوی شهرستان 

خلیل آباد سرمزده
وزارت جهاد کشاورزی560560مصطفی فدویپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدروستای طراز خاکی1فریمانخراسان رضویدامداری3317
مصطفی فیروزی 

طراز خاکی
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکتایباد دشت کاریزجه1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند3318
مصطفی کریم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدروستای محمودآباد لنگر2تربت جامخراسان رضویگلخانه3319
مصطفی کریمی 

مروی
وزارت جهاد کشاورزی900900

3320
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدروستای محمد آباد-جغتای3جغتایخراسان رضوی

مصطفی محمد 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

3321

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی10001000مصطفی میرآببانک کشاورزیروستای جلیل اباد2تربت جامخراسان رضوی

3322
مایه کوبی دام 

و طیور
1تایبادخراسان رضوی

 4تایباد خیابان رجایی 

کوچه مستوفی
وزارت جهاد کشاورزی350350مصطفی یگانیپست بانک

3323

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی40

2سرخسخراسان رضوی
روستای اسالم - سرخس 

قلعه
وزارت جهاد کشاورزی400400مصیب قاسمیبانک توسعه تعاون
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3324

راه اندازی 

کارگاه صنایع 

دستی و ابریشم 

بافی

4کالتخراسان رضوی
شهرستان کالت بخش 

زاوین زاوین
400400مطهره محمودیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه ابراهیمیپست بانکتایباد روستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویخیاطی3325

3326

پرورش دام 

 35)سبک

(راسی

1کاشمرخراسان رضوی

-کاشمر-خراسان رضوی

- منطقه ییالقی کوهسرخ

روستای جردوی

پست بانک
معصومه افتاده 

قلعه باال
وزارت جهاد کشاورزی280280

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3327
منزل - روستای جوزقان 

علی اکبر باسامانی
100100معصومه باسامانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3328

صندوق خرد 

محلی روستای 

باغجر

صندوق کارآفرینی امید400400معصومه باغجریصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای باغجر30سبزوارخراسان رضوی

4کاشمرخراسان رضویپرورش بز سانن3329
جنب - کاشمر کسرینه 

مسجد جامع
بانک کشاورزی

معصومه باقری 

کسرینه
وزارت جهاد کشاورزی900900

1تایبادخراسان رضویخیاطی3330

- بخش مرکزی - تایباد 

روستا - دهستان کرات 

- کوچه نظری - دربند 

کوچه بهلولی

صندوق کارآفرینی امید
معصومه بهلولی 

دربندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی3331
معصومه بی گناه 

بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3332

راه اندازی 

کارگاه ابریشم 

بافی

1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بخش 

زاوین زاوین خیابان امام 

84 پالک 9حسین 

صندوق کارآفرینی امید
معصومه بیگم 

علوی پور زو
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای فرمان آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی3333
معصومه 

پوردلکش بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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صندوق کارآفرینی امیدروستای یساقی1قوچانخراسان رضویقالیبافی3334
معصومه 

پورمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

بانک توسعه تعاونروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویحوله بافی3335
معصومه تاجیک 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3336
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران400400معصومه تونکبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی200200معصومه جاقوریصندوق کارآفرینی امیدفریمان روستای تقی اباد1فریمانخراسان رضویگلخانه3337

3338
پرورش گاو 

شیری
2رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فتح آباد-رشتخوار
بانک کشاورزی

معصومه حاجی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1درگزخراسان رضویکشت زعفران3339

خراسان رضوی شهرستان 

درگز بخش نوخندان 

روستای برج قلعه

پست بانک
معصومه حسن 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی450450

3340
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی500500معصومه خدادادیصندوق کارآفرینی امیدروستای نقاب- خلیل اباد1خلیل آبادخراسان رضوی

3341
پرورش 

گوسفند داشتی
1زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه 

روستای شهن اباد- مرکزی 
بانک کشاورزی

معصومه 

خداشناس
وزارت جهاد کشاورزی500500

3342

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

معصومه خوش 

خوی 

محمودآبادی

وزارت جهاد کشاورزی300300

3343
خیاطی و 

دوخت
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150معصومه دلیرصندوق کارآفرینی امید9روستای فرخان المهدی 1قوچانخراسان رضوی

3344
پرورش گوساله 

پرواری
بانک کشاورزیاراضی کسرینه2کاشمرخراسان رضوی

معصومه رافعی 

کندری
وزارت جهاد کشاورزی250250
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صندوق کارآفرینی امید5جنگل کشاورز -رشتخوار2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی3345
معصومه 

رشخواری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3346
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیبجستان روستای نوق3بجستانخراسان رضوی

معصومه رشید 

نوقی
وزارت جهاد کشاورزی450450

1باخرزخراسان رضویقالی بافی3347
روستای -شهرستان باخرز 

دهبرزو
صندوق کارآفرینی امید

معصومه رمضانی 

قره چماق
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3348

تجهیز و 

نوسازی 

اقامتگاه 

بومگردی

4گنابادخراسان رضوی
روستای - شهرستان گناباد 

قوژد
پست بانک

معصومه زارع 

حسینی
990990

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3349
پروش گاو 

شیری
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر روستای زنده جان 

8انتهای رسالت

وزارت جهاد کشاورزی400400معصومه زنده دلبانک کشاورزی

3350
پرورش دام 

سبک و سنگین
1خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خواف شهر قاسم آباد 

روستای جهان آباد

وزارت جهاد کشاورزی700700معصومه زنگنهپست بانک

3351
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای مشکان
صندوق کارآفرینی امید

معصومه سادات 

مشکانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3352

خشک و بسته 

بندی گیاهان 

داوریی و 

خشکبار

1داورزنخراسان رضوی
داورزن بلوار امام رضا 

خیابان شیخ حسن داورزنی
وزارت جهاد کشاورزی300300معصومه سروریصندوق کارآفرینی امید

3353

صندوق خرد 

محلی ،روستای 

نسر

32تربت حیدریهخراسان رضوی
-جلگه رخ -تربت حیدریه

روستای نسر
صندوق کارآفرینی امید400400معصومه سلیمانیصندوق کارآفرینی امید
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3354
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستایسهل آباد
وزارت جهاد کشاورزی300300معصومه شاکریپست بانک

3355
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

معصومه صابری 

قادرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3356

دوخت انواع 

نازک  )لباس 

(دوزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه صدقیصندوق کارآفرینی امیدروستای شیرتپه- سرخس 1سرخسخراسان رضوی

3357

پرواربندی 

 25گوساله 

راسی

1فیروزهخراسان رضوی
خراسان رضوی فیروزه قلعه 

یزدان
وزارت جهاد کشاورزی800800معصومه طاهرنیابانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000معصومه طبسیپست بانکسبزوار2سبزوارخراسان رضویگوسفندداشتی3358

3359

تجهیزوراه 

اندازی کارگاه 

فرش دستباف 

وتابلوفرش 

دستباف

3کاشمرخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان کاشمر دهستان 

حومه روستای کسرینه

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900معصومه عبادیبانک کشاورزی

3360
کارگاه تولید 

لباس
3خلیل آبادخراسان رضوی

روستای سعدالدین خ امام 

خمینی کوچه شهید محبتی
صندوق کارآفرینی امید

معصومه عباس 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

3361
تولیدی مانتو 

وشلوار
بانک توسعه تعاونروستای اغویه5تربت حیدریهخراسان رضوی

معصومه عبداله 

زاده گنابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت630630

3362

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای عنبرستان
پست بانک

معصومه 

عنبرستانی
وزارت جهاد کشاورزی389389
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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3363

- خیاطی 

- نازکدوز زنانه 

الگوسازی و 

برش لباس زنانه

1قوچانخراسان رضوی
خراسان رضوی قوچان 

روستای کلوخی
پست بانک

معصومه عیدی 

نوروزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

3364

پرورش زنبور 

عسل و 

فرآوردی 

تولیدات آن

وزارت جهاد کشاورزی400400معصومه غالمیبانک توسعه تعاونروستای آصف آباد- سرخس 2سرخسخراسان رضوی

3365
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیسرخس روستای شیرتپه4سرخسخراسان رضوی

معصومه غالمی 

جنت آبادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

100100معصومه قاینیپست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی3366
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3367
پرورش زنبور 

عسل
1سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش مرکزی 

روستای طبس
بانک توسعه تعاون

معصومه 

کوروژدهی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3368
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

معصومه 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران300300

3369
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک توسعه تعاونروستای پساوه-تایباد1تایبادخراسان رضوی

معصومه محمد 

نیا پساوه گی
وزارت جهاد کشاورزی267267

3370
ایجاد مرکز بوم 

گردی روستایی
6بجستانخراسان رضوی

- شهرستان بجستان

روستای احمدآباد
صندوق کارآفرینی امید

معصومه 

محمودزاده
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3371
پرورش 

گوسفند پرواری
1خلیل آبادخراسان رضوی

روستای بزنجرد خ مالک 

 جنب منزل5اشتر 
وزارت جهاد کشاورزی300300معصومه مختاریبانک کشاورزی

3372
اقامتگاه بوم 

گردی
2مشهدخراسان رضوی

مشهد بخش احمدآباد 

روستای درخت سپیدار
830830معصومه مداحصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیدروستای رادکان1چنارانخراسان رضویخیاطی3373
معصومه مرجانی 

قدیر اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3374
پرورش زنبور 

عسل
بانک توسعه تعاونروستای دهنو خالصه1نیشابورخراسان رضوی

معصومه 

مظفرپور توبکانلو
وزارت جهاد کشاورزی300300

3375
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه معلمیصندوق کارآفرینی امیدسبزوار بخش ششتمد3سبزوارخراسان رضوی

1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی3376

شهرستان - خراسان رضوی 

- روستای بزنگان - سرخس 

22پالک  - 35امام خمینی 

بانک توسعه تعاون
معصومه نادمی 

خور
وزارت جهاد کشاورزی400400

3377
پرورش 

گوسفند داشتی
3سبزوارخراسان رضوی

شهرستان سبزوار روستای 

هاشم آباد
پست بانک

معصومه نجم 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

3378
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای بجدن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه هاشمیصندوق کارآفرینی امید

3379
اقامتگاه بوم 

گردی
1بردسکنخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای حطیطه
صندوق کارآفرینی امید

معصومه وطن 

دوست
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3380
خیاطی نازک 

دوزی
2فیروزهخراسان رضوی

شهرستان فیروزه خیابان 

کمال الملک شمالی میالن 

متری بانک ملت12

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400معظم انتظاریصندوق کارآفرینی امید

3381

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

کمال الملک
صندوق کارآفرینی امید

معظم بیگی 

خبری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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3382

خیاطی 

وطراحی نازک 

دوزی

1فیروزهخراسان رضوی
شهر فیروزه خیابان پهلوان 

شوروزی
صندوق کارآفرینی امید

معظم رشید 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مکرم حسینیبانک توسعه تعاونروستای شوری کوچک1فیروزهخراسان رضویتولیدی پوشاک3383

بانک کشاورزیکوه های مراوه تپه1قوچانخراسان رضویپرورش گوسفند3384
ملک محمد 

مولوی
سازمان امور عشایر ایران500500

3385
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران400400ملکان قنبرزادهبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

پست بانکروستای رهنه1تایبادخراسان رضویقالیبافی3386
ملیحه داداللهی 

طایفه بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملیحه عمرانیصندوق کارآفرینی امیدرشتخوار روستای زرقری2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی3387

3388
دامداری گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

چهارطاق

وزارت جهاد کشاورزی640640ممحمدتقی براتیبانک کشاورزی

3389
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

مملکت رحیمی 

قادرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3390

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1سرخسخراسان رضوی
روستای ابراهیم - سرخس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500منصور سعیدیانبانک کشاورزی

پست بانکتایباد روستای کالته حضرت1تایبادخراسان رضویدامداری3391
منصور علی 

خدادادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی577577منصور فاروقیبانک کشاورزیتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3392

وزارت جهاد کشاورزی16001600منصور کریمیبانک کشاورزیروستای فخراباد1بجستانخراسان رضویدام سنگین3393
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3394

پرورش گاو 

شیری با هدف 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیروستای باغسنگان علیا8تربت جامخراسان رضوی
منصور منصوری 

احراری
وزارت جهاد کشاورزی40004000

1سرخسخراسان رضویگوسفندداشتی3395
سرخس روستای کالته مره 

ای
وزارت جهاد کشاورزی500500منصور میرپیشیبانک کشاورزی

3396

پرواربندی 

 26گوساله 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی400400منصور همتیبانک کشاورزیروستای بحرود1فیروزهخراسان رضوی

3397
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیدره یام- شهرستان خوشاب2خوشابخراسان رضوی

منصوره اکبری 

توبکانلو
وزارت جهاد کشاورزی200200

1تربت جامخراسان رضویپوشاک3398
روستای مون - ترتب جام 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200منصوره شبانصندوق کارآفرینی امید

3399
کارگاه تولیدی 

خیاطی
صندوق کارآفرینی امیدروستای قندشتن2تربت حیدریهخراسان رضوی

منصوره صنعتی 

قندشتنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3400

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای ملو2تربت جامخراسان رضوی
منوچهر ایل 

بیگی تیموری
وزارت جهاد کشاورزی15001500

3401
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500منوچهر داغستانیبانک کشاورزیعشایر3قوچانخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150منور پرتابصندوق کارآفرینی امیدروستای مزرج1قوچانخراسان رضویقالیبافی3402

100100منیره پیلسمپست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3403
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

30قوچانخراسان رضویقالی بافی3404
قوچان شهرک محمدتقی 

3پ9خان
صندوق کارآفرینی امید

منیره 

کوهستانیان
صندوق کارآفرینی امید400400
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صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای سوران1تایبادخراسان رضویحوله بافی3405
منیره مقطه باز 

گشنی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویحوله بافی3406
منیره منعمی 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3407

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300منیره یاریپست بانکروستای خرگوشی1تربت جامخراسان رضوی

3408
دامداری 

گوسفند داشتی
1باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

کافچ

صندوق کارآفرینی امید
منیژه اسدی 

پورکافچی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3409

قالیبافی 

دستباف 

روستایی سنتی

1قوچانخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان قوچان روستای 

فیروز اباد

صندوق کارآفرینی امید
منیژه بابایی 

فیروزآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1تایبادخراسان رضویخیاطی3410
تایباد روستای اسد آباد 

دربند
پست بانک

منیژه یوسفی 

طایفه بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3411
پرورش گاو 

شیری
15سبزوارخراسان رضوی

 جاده 10سبزوار کیلومتر 

تهران جنب شرکت ایران 

 (شرکت گواه)خودرو دیزل 

دامداری دشت ربذه

بانک کشاورزی
مهدی 

خسروجردی
وزارت جهاد کشاورزی60006000

3412

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150مهدی ابراهیمیپست بانکتربت جام روستای سما خون1تربت جامخراسان رضوی

3413
پرورش گاو 

شیری
2نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش میانجلگه 

روستای احمدآباد
وزارت جهاد کشاورزی18681868مهدی احمدآبادیپست بانک
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3کاشمرخراسان رضویپرواربندی بره3414
کاشمر جاده خلیل آباد 

نرسیده به خط محمدیه
وزارت جهاد کشاورزی10001000مهدی احمدیبانک کشاورزی

3415

کارگاه تولید 

کیک و 

شیرینی 

(قنادی)

صندوق کارآفرینی امیدارزنه باخرز1باخرزخراسان رضوی
مهدی اسدی 

ارزنه ئی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

3416

بسته بندی 

انواع گیاهان 

دارویی زعفران 

وپسته فرآوری 

شده

10مه والتخراسان رضوی
مه والت جاده تربت ناحیه 

صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی960960مهدی امانیبانک توسعه تعاون

3417
پرورش زاولوی 

طبی
3باخرزخراسان رضوی

- باخرز- شهرستان تایباد

روستای ارخود
وزارت جهاد کشاورزی10001000مهدی امین زادهبانک کشاورزی

3418

پرورش 

گوسفند داشتی 

با اصالح نژاد 

افشاری

وزارت جهاد کشاورزی250250مهدی آبرودیپست بانکروستای آبرود1داورزنخراسان رضوی

پست بانکروستای پل بند-باخرز1باخرزخراسان رضویپرورش گوسفند3419
مهدی آخوند 

زاده بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3420
پرورش 

گوسفند داشتی
2سرخسخراسان رضوی

روستای حسن - سرخس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی300300مهدی آذریانبانک کشاورزی
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3421

پرورش بز 

سانن به 

 15ظرفیت 

بر مبنای )راس 

اصالح نژاد و 

(تغذیه نوین

1خوافخراسان رضوی
- خواف - خراسان رضوی 

روستای سده
وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی بدریبانک کشاورزی

3422

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی
مهدی براتی 

رخنه
وزارت جهاد کشاورزی150150

3423
پرورش زنبور 

عسل
4درگزخراسان رضوی

بخش / شهرستان درگز 

روستای جغال- چاپشلو 
وزارت جهاد کشاورزی500400مهدی براتیانبانک کشاورزی

3424
پرورش گاو 

شیری
1باخرزخراسان رضوی

شهرستان باخرز روستای 

کردیان
پست بانک

مهدی بی زبان 

کردیانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیروستای دهنو2گنابادخراسان رضویدامداری3425
مهدی پاپولی 

کاخکی
وزارت جهاد کشاورزی600600

3426

 100پرورش 

راس گوسفند 

داشتی

1مشهدخراسان رضوی
پنجتن جاده ابلق روستای 

هندل آباد
بانک کشاورزی

مهدی پاکدل 

هندل آباد
وزارت جهاد کشاورزی290290

3427

پرواربندی بره 

اصالح شده نژاد 

 132افشاری 

راسی

1بردسکنخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

روستای شریعت  –بردسکن 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی پاینده فربانک کشاورزی

3428

جواز تاسیس 

بسته بندی 

خشکبار

2خلیل آبادخراسان رضوی
خلیل آباد روستای مزده خ 

33امام رضا 
وزارت جهاد کشاورزی10001000مهدی پرهیزگاربانک کشاورزی
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3429

پرورش گوساله 

پرواری واحد 

راسی 80

صنعتی

وزارت جهاد کشاورزی25002500مهدی پورمحمدبانک توسعه تعاونمه والت شادمهر6مه والتخراسان رضوی

3430
پرورش گاو 

شیری
4باخرزخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

باخرز، روستای دشتاب
وزارت جهاد کشاورزی20002000مهدی توانابانک کشاورزی

3431
خرید وانت بار 

وینگل
600600مهدی جاویدبانک توسعه تعاونبردسکن روستای برناباد1بردسکنخراسان رضوی

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

3432

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

1تربت جامخراسان رضوی

تربت جام - خراسان رضوی 

روستای حسن - نصرآباد - 

آباد باالجام

بانک توسعه تعاون
مهدی جعفری 

قایینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی100100مهدی جهانشیریصندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند3433

3434
پروار بندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

63سیداباد خیابان امام رضا 
پست بانک

مهدی حاجی 

علی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3435
پرورش گاو 

گوشتی
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی600600مهدی حسن زادهبانک کشاورزی

2بردسکنخراسان رضویپرورش شترمرغ3436
خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستایی قوژدآباد
وزارت جهاد کشاورزی640640مهدی حسن زادهپست بانک
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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3437

خط تفکیک 

بهداشتی 

پسماند 

الستیکی و 

فرآوری و تولید 

گرانول، مبتنی 

بر فرآیند 

تراکنش متقابل 

(پارس پسماند)

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000مهدی حلبیانپست بانکروستای ابارش4سبزوارخراسان رضوی

1خوافخراسان رضویگوسفند داشتی3438
خراسان رضوی شهرستان 

خواف روستای زوزن
بانک کشاورزی

مهدی خزایی 

زوزنی
وزارت جهاد کشاورزی400400

3439

تولید انواع 

نبات و آبنبات 

و فراورده های 

بر پایه کنجد

19نیشابورخراسان رضوی

 جاده 8کیلومتر-نیشابور

نرسیده به سه راه -بوژان

بوژاباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مهدی خطیبیبانک توسعه تعاون

3440
پرورش گاو 

شیری
4نیشابورخراسان رضوی

 کیلومتری 2 _نیشابور

حاشیه  _روستای دشت

سمت چپ, جاده آسفالت

بانک کشاورزی
مهدی 

خورشیدی فر
وزارت جهاد کشاورزی24002400

3441
پرواربندی 

گوسفند
1تربت حیدریهخراسان رضوی

بخش رخ -تربت حیدریه 

رباط سنگ
وزارت جهاد کشاورزی960960مهدی داییبانک کشاورزی

1درگزخراسان رضویکشت زعفران3442

خراسان رضوی شهرستان 

درگز بخش نوخندان 

روستای جشن اباد

پست بانک
مهدی دخت 

رضازاده
وزارت جهاد کشاورزی225225
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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 

وزارت جهاد کشاورزی10001000مهدی دژپژوهبانک کشاورزیکالته عبدل3بینالودخراسان رضویپرورش گوسفند3443

3444
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی48244824مهدی دهنویبانک توسعه تعاوننیشابور روستای دهنو خالصه4نیشابورخراسان رضوی

3445
نان تافتون 

ماشینی
1درگزخراسان رضوی

شهرستان درگز بخش لطف 

آباد روستای دولت آباد
صندوق کارآفرینی امید

مهدی دین دار 

شورچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت650650

3446

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی10001000مهدی ذوالفقاریبانک کشاورزیروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی

3447

بره پرواری با 

هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150مهدی ذوقیپست بانکروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی

3448

بهسازی اماکن 

دامی روستایی 

وپرورش بره 

پرواری

2مشهدخراسان رضوی
 جاده سرخس 50کیلومتر 

روستای قرقروک سفلی
بانک کشاورزی

مهدی راحت 

شاذیله
وزارت جهاد کشاورزی13001300

3449
پرورش گوساله 

گوشتی
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای نزل آباد 

پشت بهداشت منزل حاج 

یحیی راستار

وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی راستارصندوق کارآفرینی امید

3450
پرورش اسب 

اصیل
2سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش مرکزی 

 جاده اسفراین 5کیلومتر 

جنب کارخانه سفال

صندوق کارآفرینی امید
مهدی رباط 

سرپوشی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی312312مهدی رحیمیبانک کشاورزیسرخس روستای سنگر1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی3451

3452
پرورش بره 

پرواری
2کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی کاشمر قوچ 

پلنگ
وزارت جهاد کشاورزی300300مهدی رستمیپست بانک
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3453

پرورش 

 17- گاوشیری 

صنعتی-مولد 

2گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

گناباد بخش مرکزی 

دهستان حومه مجتمع گاو 

شیری دامشهر

وزارت جهاد کشاورزی15001500مهدی رستمیبانک کشاورزی

3454
باجه خدمات 

بانکی روستایی
300300مهدی رضاییپست بانکتربت جام روستای بزد1تربت جامخراسان رضوی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

3455

خدمات مدرن 

سازی 

مکانیزاسیون

2بجستانخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مرندیز- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی460460مهدی زال پوربانک کشاورزی

3456

پرورش 

گاوشیری به 

راس50ظرفیت

5کاشمرخراسان رضوی

شهرستان کاشمر بخش 

مرکزی دهستان پایین 

والیت روستای زنده جان 

ناحیه شمال غربی روستا 

اراضی شاه محمد اباد

وزارت جهاد کشاورزی30001000مهدی زنده جانیبانک کشاورزی

3457

پرواربندی بره 

باهدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150مهدی زنگنهصندوق کارآفرینی امیدروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

3458

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
خراسان رضوی تربت جام 

روستای مومن اباد
وزارت جهاد کشاورزی195195مهدی ساالرصندوق کارآفرینی امید

3459

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیبردسکن روستای کالته نو2بردسکنخراسان رضوی
مهدی ساالری 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای سرداب1تایبادخراسان رضویپرواربندی بره3460
مهدی سلیمانی 

سردابی
وزارت جهاد کشاورزی340340
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3461

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیدرونه1بردسکنخراسان رضوی
مهدی سمیعی 

درونه
سازمان امور عشایر ایران500500

3462

مدرن سازی 

واحد 

مکانیزاسیون و 

خرید ادوات 

کشاورزی از 

قبیل تراکتو و 

انواع دنباله ها

4تربت حیدریهخراسان رضوی

شهرستان تربت حیدریه ـ 

جلگه رخ ـ روستای سلطان 

آباد رخ

وزارت جهاد کشاورزی40004000مهدی شاکریبانک کشاورزی

3463

انبارداری و 

نگهداری مواد 

غذایی در 

سردخانه ثابت

10خلیل آبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خلیل اباد بخش ششطراز 

روستای جابوز

وزارت جهاد کشاورزی70007000مهدی شاکریانبانک توسعه تعاون

3464
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

مهدی شعبان 

زاده باجگیران
سازمان امور عشایر ایران500500

3465
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدروستای شمس اباد2سبزوارخراسان رضوی

مهدی شمس 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی400400

3466

پرورش 

گوسفند داشتی 

نژاد مغانی

وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی شیبانی فرپست بانکباخرز روستای همت اباد1باخرزخراسان رضوی

3467
گلخانه سبزی و 

صیفی
وزارت جهاد کشاورزی60006000مهدی شیدفربانک کشاورزیسبزوار دشت روستای ابارش4سبزوارخراسان رضوی

3468
پرورش گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

چهارطاق

بانک توسعه تعاون
مهدی صفری 

چهارطاقی
وزارت جهاد کشاورزی700700
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3469

 )کارگاه پوشاک

شرکت تعاونی 

مهر پوش 

(ترشیز

10خلیل آبادخراسان رضوی
روستای ابراهیم آباد مقابل 

شرکت تعاونی آریا
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مهدی طاهریانصندوق کارآفرینی امید

3470
پرورش گیاهان 

دارویی
1سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش مرکزی 

روستای طبس
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی طبسیصندوق کارآفرینی امید

پست بانککوهسرخ روستای موشک2کاشمرخراسان رضویپرواربندی بره3471
مهدی طویل 

موشکی
وزارت جهاد کشاورزی320320

3472
پرورش گاو 

 راسی15شیری 
صندوق کارآفرینی امیدروستای عباس اباد2جوینخراسان رضوی

مهدی عباس 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

3473

خرید گوسفند 

داشتی نژای 

مغانی

وزارت جهاد کشاورزی980980مهدی عباسیبانک کشاورزیروستای جیز اباد- باخرز2باخرزخراسان رضوی

3474
بهسازی اماکن 

دامی روستایی
2خوافخراسان رضوی

خواف بخش جلگه زوزن 

روستای چاه کنده
وزارت جهاد کشاورزی400400مهدی عرب نژادپست بانک

3475

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک

2خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای چاه - دهستان کیبر

کنده

وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی عرب نژادپست بانک

3476
تولید روغن 

کنجد
2کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بخش 

زاوین روستای چنار
بانک توسعه تعاون

مهدی عطاییان 

چنار
وزارت جهاد کشاورزی14001400

3477

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500مهدی علی نژادبانک کشاورزیبردسکن درونه1بردسکنخراسان رضوی
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3478
پرورش 

گوسفندداشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی علیزادهبانک کشاورزیروستای عمارت-قوچان1قوچانخراسان رضوی

3479
تولید گل در 

گلخانه
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی علیزادهصندوق کارآفرینی امیدریاب- گناباد1گنابادخراسان رضوی

3480

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای عنبرستان
وزارت جهاد کشاورزی760760مهدی عنبرستانیصندوق کارآفرینی امید

3481

توسعه و راه 

اندازی خط دو 

اتومات

82سبزوارخراسان رضوی

 جاده 12سبزوار کیلومتر 

تهران روبروی فاز یک 

روستای - شهرک صنعتی 

استیر

وزارت جهاد کشاورزی8200082000مهدی عیدیبانک کشاورزی

3482
خرید گاوشیری 

نژادهلشتاین
وزارت جهاد کشاورزی800800مهدی غالم پوربانک کشاورزیروستای ارخود- باخرز1باخرزخراسان رضوی

1درگزخراسان رضویکشت زعفران3483

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای برج قلعه

وزارت جهاد کشاورزی560450مهدی غالم زادهبانک کشاورزی

1خلیل آبادخراسان رضویدامداری3484
شهرستان - خراسان رضوی

روستای تکمار-خلیل اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی فاتحیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونتایباد روستای خیابان1تایبادخراسان رضویگاو شیری3485
مهدی فاطمی 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی648648

2نیشابورخراسان رضویبره پروار3486

-بخش میان جلگه-نیشابور

قبل از -جاده فدیشه

روستای فتح آباد

وزارت جهاد کشاورزی32003200مهدی فتح ابادیبانک کشاورزی

3487
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی25002500مهدی فرخیبانک کشاورزیروستای آبشور3قوچانخراسان رضوی
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3488
گوسفند داشتی 

 راسی70
1باخرزخراسان رضوی

روستای شهرک - باخرز

بهشتی
وزارت جهاد کشاورزی700700مهدی قاسم زادهبانک کشاورزی

3489

تاسیس 

اقامتگاه 

بومگردی و 

گردشگری

4گنابادخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

گناباد روستای بهاباد
صندوق کارآفرینی امید

مهدی قدبی 

بهابادی
800800

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3490

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن منطقه عشایری 

آهوبم
بانک کشاورزی

مهدی قدیری 

طاهری
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی قهرمانیپست بانکروستای صفی آباد1چنارانخراسان رضویزعفران3491

3492

پرورش 

گوسفندداشتی 

 راسی150

4مشهدخراسان رضوی
روستای –جاده کالت 

مرتع درغز-سرجنگل
بانک کشاورزی

مهدی گلی 

بریوانلو
سازمان امور عشایر ایران19501950

3493
پرورش 

گوسفند داشتی
1بجستانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

بجستان بخش یونسی 

روستای مرندیز

بانک کشاورزی
مهدی محمدزاده 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی600600

3494

تولید درب و 

پنجره چوبی، 

سرویس خواب 

، میز و کمد 

اداری ، کابینت

2درگزخراسان رضوی
- بخش نوخندان - درگز 

دور میدان کشاورز
پست بانک

مهدی محمدی 

نوخندان
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

3495
پرورش زنبور 

عسل
پست بانکروستای کسرینه-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

مهدی محمدیان 

کسرینه
وزارت جهاد کشاورزی320320
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3496

پرورش 

گوسفند داشتی 

ا هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی400400مهدی محمودیپست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

3497

مجموعه 

بافندگی پارچه 

های دست باف

1تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت حیدریه روستای 

12فدردامام رضا
صندوق کارآفرینی امید

مهدی مرادزاده 

فدردی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی350350مهدی مرجانیپست بانکروستای خریج1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3498

وزارت جهاد کشاورزی420420مهدی معصومیصندوق کارآفرینی امیدکوهسرخ روستای ایور1کاشمرخراسان رضویزنبور داری3499

3500

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150مهدی معلمیپست بانکروستای حسن اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

3501

پرورش دهنده 

زنبورعسل به 

کلنی50ظرفیت 

1مه والتخراسان رضوی

- بخش مرکزی - مه والت 

روستای - دهستان حومه 

عبدل آباد

وزارت جهاد کشاورزی250250مهدی مومنیبانک کشاورزی

1گنابادخراسان رضویصنایع فلزی3502
روستای مند جنب درمانگاه 

الزهرا
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مهدی میرمندیبانک توسعه تعاون

3503
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

سلطان - شهرستان خوشاب

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی نامنیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی نجار مغانیصندوق کارآفرینی امیدروستای مغان- کاشمر1کاشمرخراسان رضویزنبورداری3504
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3505
توسعه کارگاه 

ظروف سرامیکی
بانک توسعه تعاونجنب چاه آذر- قنبر آباد 7گنابادخراسان رضوی

مهدی نداف 

بیلندی
450450

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3506
پرورش گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

روستای  _شهرستان باخرز

چهارطاق
وزارت جهاد کشاورزی600600مهدی نظافتبانک کشاورزی

3507
پرورش 

گوسفند داشتی
3بجستانخراسان رضوی

شهر - خراسان رضوی 

روستای فخراباد- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی400400مهدی نوروزیبانک کشاورزی

3508

طرح پرورش و 

تولید زعفران 

دو هکتاری

وزارت جهاد کشاورزی552552مهدی نوروزیبانک کشاورزیروستای لقمانی - 97توس 1مشهدخراسان رضوی

3509

پرورش 

گاوشیری 

واصالح نژاددام 

سنگین

وزارت جهاد کشاورزی11821182مهدی هراتیانبانک توسعه تعاونروستای دوغایی-قوچان3قوچانخراسان رضوی

3510
پرورش 

زنبورعسل
بانک کشاورزیروستای ارزنه- باخرز1باخرزخراسان رضوی

مهدی هنرآموز 

ارزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی300300

3511

پرورش گاو 

شیری واحد 

صنعتی 

 )راسی 61

(راس30=مولد

5مه والتخراسان رضوی
همت آباد چاه استانه مهدی 

هنرور
وزارت جهاد کشاورزی20002000مهدی هنروربانک کشاورزی

3512
پرواربندی بره 

راسی190
وزارت جهاد کشاورزی13601360مهدی وحدانی فرپست بانکروستای هند آباد- کاشمر3کاشمرخراسان رضوی

3513
فروشگاه سم 

کود و بذر
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان رشتخوار خیابان 

جمهوری
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی یکتوستانصندوق کارآفرینی امید

3514
فرش -قالیبافی

دستباف
1جغتایخراسان رضوی

جغتای روستای قلعه نو و 

شفیع اباد
صندوق کارآفرینی امید

مهدیه سیاحی 

بخش
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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3515
اقامتگاه بوم 

گردی ایور
2کاشمرخراسان رضوی

-کاشمر- خراسان رضوی

روستای ایور-کوهسرخ
صندوق کارآفرینی امید

مهدیه عبداله پور 

کریزی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونتایباد روستای دوغارون1تایبادخراسان رضویگلیم بافی3516

مهدیه علی 

محمدی سعد 

آبادی

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3517
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امیدروستای دهنو خالصه1نیشابورخراسان رضوی

مهدیه مظفرپور 

توپکانلو
وزارت جهاد کشاورزی200200

3518
پرورش 

گوسفند داشتی
2بجستانخراسان رضوی

شهر - خراسان رضوی 

روستای - بجستان 

خارفیروزی

وزارت جهاد کشاورزی560560مهدیه یحیی نژادبانک کشاورزی

100100مهرافروز رزاقیصندوق کارآفرینی امیدروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3519
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3520

پرورش 

گوسفند داشتی 

با اصالح نژاد

3تربت جامخراسان رضوی
تربت جام صالح اباد 

روستای گوشالغر
وزارت جهاد کشاورزی750750مهرداد کرمانیبانک کشاورزی

3521

احداث باغ 

انگور با سیستم 

داربستی

3درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای قره قوینلو

بانک کشاورزی
مهرداد نیازمند 

سعدابادی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

3522
مصنوعات 

چوبی و مبلمان
15فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی ، شهرستان 

فیروزه ، شهرک صنعتی 

 101کمال الملک ، قطعات 

102و 

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000مهرزاد هاشمیبانک توسعه تعاون

3523
اصالح نژاد دام 

سبک
صندوق کارآفرینی امیدعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

مهرعلی جاللی 

شفیع
سازمان امور عشایر ایران700700
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1تایبادخراسان رضویحوله بافی3524
تایباد روستای پشته کوچه 

شهید رحیمی
پست بانک

مهرنگار 

ابراهیمی فر
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3525

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهری رشید آبادصندوق کارآفرینی امیدشهرفیروزه خیابان ولیعصر1فیروزهخراسان رضوی

100100مهری سلیمانیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3526
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3527
محصوالت 

گلخانه ای
2سبزوارخراسان رضوی

روستای دولت اباد - سبزوار 

جاده شوسه روبروی علی - 

آباد شور

صندوق کارآفرینی امید
مهری کرامتی 

جمال
وزارت جهاد کشاورزی500500

3528

تجهیزات دفتر 

خدمات بانکی 

روستایی

2بجستانخراسان رضوی
شهرستان بجستان دهستان 

سردق
300300مهری یوسفیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای کرات1تایبادخراسان رضویخیاطی3529
مهسا احمدبایی 

یوسف آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3530
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزی-روستای افچنگ - سبزوار2سبزوارخراسان رضوی

مهسا ملکوتی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی200200مهال وفائی مقدمپست بانکبلوار خوشرو1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3531

3532

صندوق خرد 

محلی 

همبستگی 

آلماجق

صندوق کارآفرینی امید400400مهناز ریحانیصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای آلماجق30قوچانخراسان رضوی

3533

-کارباف سنتی 

تن )فرت بافی 

(بافی

1تایبادخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100مهناز علی خواجهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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30خلیل آبادخراسان رضویتولیدی پوشاک3534

روستای دهنو خ شهید 

 منزل هادی 17ستوده 

خاکپور

صندوق کارآفرینی امید150150مهناز مالکصندوق کارآفرینی امید

3535
کشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی130130مهیاد روانبانک کشاورزیقوچان روستای شارک1قوچانخراسان رضوی

2رشتخوارخراسان رضویقالی بافی3536
 2رشتخوار بلوار توسلی 

جنب نانوایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین بادنواصندوق کارآفرینی امید

3537
دوخت )پوشاک

(لباس
30بردسکنخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای کاسف
صندوق کارآفرینی امید400400مهین سرمدیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3538
مهین شاکری 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین مقیمیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالیبافی3539

صندوق کارآفرینی امیدروستای پشته1تایبادخراسان رضویبافتنی سنتی3540
مهین نعمتی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3541

طرح توجیهی 

بهسازی و 

نوسازی 

تولیدی جوراب 

صادراتی آرتان 

طوس

5مشهدخراسان رضوی

-97توس -بلوار توس-مشهد

گلستان -روستای صیدآباد

90پالک -8

صندوق کارآفرینی امید
موژان اشرفی 

ابرکوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

3542

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

2بردسکنخراسان رضوی
-بردسکن - خراسان رضوی 

 روستای زیروقت
وزارت جهاد کشاورزی10001000موسی ابراهیمیپست بانک

3543

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران700700موسی احمدیبانک کشاورزیبردسکن روستای ابراهیم اباد2بردسکنخراسان رضوی
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پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3544
موسی الرضا 

افتاده
سازمان امور عشایر ایران300300

3545
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

موسی الرضا 

حسن زاده
سازمان امور عشایر ایران700700

3546
باشگاه پرورش 

اندام یوسف
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
صندوق کارآفرینی امید

موسی الرضا 

شعبانی اول
وزارت ورزش و جوانان10001000

3547
پرورش گوساله 

پروار
2کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای علی اباد

بانک کشاورزی
موسی الرضا 

کالنتربختیاری
وزارت جهاد کشاورزی400400

2قوچانخراسان رضویزعفران3548
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای برج
بانک توسعه تعاون

موسی الرضا 

یونسی برج
وزارت جهاد کشاورزی600600

1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3549
چناران روستای سیداباد 

37خیابان امام رضا 
وزارت جهاد کشاورزی500500موسی جعفرنیاپست بانک

2سرخسخراسان رضویدامداری3550
روستای قوش - سرخس 

کهنه
وزارت جهاد کشاورزی300300موسی دل آرامیبانک کشاورزی

1سرخسخراسان رضویدامداری3551
روستای دولت - سرخس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی635635موسی رحیمیبانک کشاورزی

3552
پرورش 

گوسفند داشتی
2زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه 

روستای پطرو- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی600600موسی کفتریبانک کشاورزی

3553

پروار بندی دام 

سنگین 

(گوساله)

1سرخسخراسان رضوی
شهرستان سرخس روستای 

کچولی
وزارت جهاد کشاورزی900900موسی مالداریبانک کشاورزی

3554

پرورش 

گوسفند داشتی 

با نگاه اصالح 

نژاد

3تربت جامخراسان رضوی
تربت جام صالح اباد 

روستای مهدی اباد
وزارت جهاد کشاورزی360360مومنه داوطلببانک کشاورزی
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3555
پرورش 

گاوشیری
بانک توسعه تعاونروستای یوسف آباد-قوچان7قوچانخراسان رضوی

میترا سنجری 

باجگیران
وزارت جهاد کشاورزی68306830

3556
توسعه فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900میثم شجیعیبانک توسعه تعاونکاشمر روستای فدافن5کاشمرخراسان رضوی

3557

پرورش 

گاوشیری 

واصالح نژاددام 

سنگین

وزارت جهاد کشاورزی860860میالد رهبریپست بانکروستای مقصودآباد-قوچان2قوچانخراسان رضوی

3558

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150میالد غوریانیصندوق کارآفرینی امیدروستای محمودآبادعلیا1تربت جامخراسان رضوی

3559
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000میالد قلعه نوییبانک کشاورزیروستای حاجی آباد-جغتای2جغتایخراسان رضوی

1خلیل آبادخراسان رضویگاو داری شیری3560

روستای ابراهیم آباد خیابان 

 انتهای 16صاحب الزمان 

کوچه

وزارت جهاد کشاورزی10001000میالد نخعیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای سمنگان-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی3561
مینا عباسی 

سمنگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3562
فرت )کارباف 

(بافی
100100مینا محمدیپست بانکروستای ایله1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سبزوارخراسان رضویپرورش بوقلمون3563
بخش .سبزوار

روستای سریش.روداب
صندوق کارآفرینی امید

مینا نورمحمدی 

محمدآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای قومی1تایبادخراسان رضویگلیم بافی3564
مینا وظیفه 

دارمحسن آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3565

پرورش شتر 

مرغ صنعتی 

قطعه 25توما

مولد و 

قطعه 100

پرواری

5مه والتخراسان رضوی
- شهرستان مه والت 

روستای مهنه
وزارت جهاد کشاورزی15401540مینا یوسفیبانک کشاورزی

3566

تولید گوجه 

فرنگی سالم به 

روش گلخانه ای

6فریمانخراسان رضوی

 جاده 6کیلومتر - فریمان 

مجتمع - روستای اقر 

گلخانه ای آوند

وزارت جهاد کشاورزی30002500نادر کریمانیبانک کشاورزی

3567
-کارباف سنتی 

فرت بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای قادرآباد1تایبادخراسان رضوی

نادیا محمدی 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای سرداب1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند3568
نازگل جان 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3569

قالیبافی 

دستباف 

روستایی سنتی

1قوچانخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان قوچان روستای 

فیروز اباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150نازی کارگرکپیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای کچولی- سرخس 4سرخسخراسان رضویدامداری3570
ناصر اصل 

سندگل
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی500500ناصر بلوچیبانک کشاورزیسرخس روستای قاسم اباد2سرخسخراسان رضویپرواربندی بره3571

3572
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی25002500ناصر پورافشاربانک کشاورزیروستای یخک5تربت جامخراسان رضوی

3573
تولید پالت 

چوبی
3چنارانخراسان رضوی

روستای اسجیل -چناران 

17پالک -2صاحب الزمان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500ناصر جنوبیپست بانک

3574
ساخت سازهای 

سنتی
500500ناصر جوانمردیپست بانکچناران روستای کبیر1چنارانخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1فیروزهخراسان رضویپرواربندی بره3575
خراسان رضوی فیروزه 

روستای دولت آباد
وزارت جهاد کشاورزی604604ناصر حصاریبانک کشاورزی

3576

پرورش 

گوسفند پرواری 

قزلر

وزارت جهاد کشاورزی500500ناصر رضوانیپست بانکچناران روستای قزلر1چنارانخراسان رضوی

3577
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000ناصر روحی نقابیصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

3578
تعمیرات 

تخصصی موبایل
1باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

میدان -شهرستان باخرز 

کوچه شهید -(ع)امام حسین

19پالک-الیاسی مقدم

صندوق کارآفرینی امید
ناصر سرپرست 

سامانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3579

کارگاه بازیافت 

ضایعات 

پالستیکی و 

تولید گرانول

1کاشمرخراسان رضوی
- روستای فروتقه- کاشمر

6نبش امام ر ضاع 
صندوق کارآفرینی امید

ناصر شاکری 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

3580

کارگاه تولید 

محصوالت 

منبتی چوبی

4مشهدخراسان رضوی

- جاده کالت - مشهد 

- روستای کاظم آباد 

- روبروی راه قدیم شایه 

داخل کوچه

25002500ناصر شکر گزارصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3581
پرورش 

شترمرغ پرواری
2خوشابخراسان رضوی

شهر - شهرستان خوشاب

سلطان آباد
وزارت جهاد کشاورزی15201368ناصر عزتیبانک کشاورزی

3582

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

وزارت جهاد کشاورزی870870ناصر عیدی دولوبانک کشاورزیقوچان اراضی آبگرگ2قوچانخراسان رضوی
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3583

پرورش 

گوسفند داشتی 

واصالح نژاددام 

سبک

پست بانکروستای رهورد- قوچان4قوچانخراسان رضوی
ناصر قدیمی 

رهورد
وزارت جهاد کشاورزی17001700

وزارت جهاد کشاورزی800800ناصر کوهکنبانک کشاورزیسرخس روستای صمد اباد2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی3584

3585

پرورش گوساله 

پروار با هدف 

اصالح نژاد

5تربت جامخراسان رضوی
جاده بزد پشت مخزن اب 

اراضی رسول اباد
بانک کشاورزی

ناصر منصوری 

احراری
وزارت جهاد کشاورزی25002500

3586

دامداری 

پرورش )

گوسفند داشتی 

( راسی 70

2سرخسخراسان رضوی
کالته - مزاوند - سرخس 

خدادا
وزارت جهاد کشاورزی364364ناصر ناروییبانک کشاورزی

3587
فرت )کارباف 

(بافی
100100ناظره فاروقیصندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3588
پروروش زنبور 

عسل
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش روداب 

روستای توتبان
وزارت جهاد کشاورزی250250ناهید جراحیبانک کشاورزی

3589
خیاطی نازک 

دوزی
1فیروزهخراسان رضوی

شهر فیروزه خیابان امام 

172جنب چهارراه پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ناهید جمالیصندوق کارآفرینی امید

3590
رودوزی سنتی 

مشاغل خانگی- 
1مه والتخراسان رضوی

خ - عبدل اباد- مه والت

22چمران شمالی 
پست بانک

ناهید حسن پور 

عبدل ابادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3591

پرورش گوساله 

پرواری باهدف 

افزایش وزن

پست بانکروستای خرم اباد1تربت جامخراسان رضوی
ناهید دارای تقی 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی150150

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناهید زینلیصندوق کارآفرینی امیدروستای پساوه1تایبادخراسان رضویخیاطی3592

3593

 )دامداری 

گوسفند داشتی 

)

1سرخسخراسان رضوی
روستای اسالم - سرخس 

قلعه
وزارت جهاد کشاورزی350350ناهید عطاییبانک کشاورزی

3سرخسخراسان رضویدامداری3594
روستای اسالم - سرخس 

قلعه
وزارت جهاد کشاورزی528528ناهید علمیرزاییبانک کشاورزی

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3595
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
بانک توسعه تعاون

ناهید محمدی 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3596
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

نایمه صابری 

قادرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3597

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای پلورزه1تربت جامخراسان رضوی
نبات حاتمی 

تیموری
وزارت جهاد کشاورزی510510

وزارت جهاد کشاورزی295295نبی اهلل قیومیپست بانکروستای پشته-تایباد1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند3598

3599
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی

نبی اله یاسائی 

قریه بیگلر
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی200200نبی ریحانی ماکوپست بانکروستای حاجی آباد1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند3600



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 

3601

توسعه و 

گسترش زنبور 

داری

3سبزوارخراسان رضوی
روستای سنگ - سبزوار

سفید کالته خواجه علی
وزارت جهاد کشاورزی200200نجما شریفانبانک کشاورزی

3602

خدمات مدرن 

سازی 

کشاورزی 

مکانیزاسیون

2بجستانخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

یونسی- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی500500نجمه اسدیبانک کشاورزی

3603
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500نجمه آذریبانک کشاورزی

100100نجمه پورسامانیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3604
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3605

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300نجمه خدادادیپست بانکروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی

3606
مرکز 

واکسیناسیون
وزارت جهاد کشاورزی800800نجمه شمشیریبانک کشاورزی2رشتخوار خ مطهر ی4رشتخوارخراسان رضوی

3607

فرش دستباف 

تجهیز و )

(توسعه

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900نجمه علی دوستصندوق کارآفرینی امیدنیشابور روستای دستجرد9نیشابورخراسان رضوی

پست بانکروستای کرات1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3608
نجمه قاسمی 

سنگانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نجمه الغریصندوق کارآفرینی امیدسرخس بزنگان3سرخسخراسان رضویخیاطی3609

3610

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

2تربت جامخراسان رضوی

بخش پایین -تربت جام 

- دهستان زام - جام

روستای ملو

بانک کشاورزی
نجمه نظام 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی15001500
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3611

خیاطی و 

طراحی دوخت 

لباس

1فیروزهخراسان رضوی
روستای - شهرستان فیروزه 

معدن سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نجمی نوروزیصندوق کارآفرینی امید

3612
پرورش 

گوسفند داشتی
1باخرزخراسان رضوی

شهرستان باخرز روستای 

نصرت آباد
صندوق کارآفرینی امید

نجیب اله 

ساالری 

مشهدریزه یی

وزارت جهاد کشاورزی500500

1خوافخراسان رضویگاوداری شیری3613

- خواف -خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای علی آباد

صندوق کارآفرینی امید
نجیب اله 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی500500

3614
- مشاغل خانگی

خیاطی
1مه والتخراسان رضوی

روستای عبدل - مه والت

12خ امام خمینی- اباد
پست بانک

نرجس ابراهیمی 

همت ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3615
پرورش گل 

محمدی
1کاشمرخراسان رضوی

شهرستان کاشمر بخش 

کوهسرخ روستای کوشه 

2خیابان امام خمینی 

بانک کشاورزی
نرجس خاتون 

آرام
وزارت جهاد کشاورزی250250

3616
- قالیبافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

شهید - روستای فتح آباد 

4دهقان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نرگس پیشگویپست بانک

2کاشمرخراسان رضویگاو شیری3617
کاشمر روستای تل اباد اخر 

روستا
بانک کشاورزی

نرگس خاتون 

دهقان
وزارت جهاد کشاورزی13001300

3618

صندوق خرد 

محلی روستای 

محبان المهدی 

قلعه نو

33کالتخراسان رضوی

-روستای قلعه نو -کالت 

صندوق خرد محلی زنان 

محبان المهدی قلعه نو

صندوق کارآفرینی امید
نرگس قنبر پور 

قلعه نو
صندوق کارآفرینی امید400400

3619
-مشاغل خانگی 

خیاطی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نرگس محمدپورصندوق کارآفرینی امید18خ امام رضا - شادمهر1مه والتخراسان رضوی
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3620

صندوق خرد 

محلی تالش 

گران سبز 

دوغایی

صندوق کارآفرینی امید400400نرگس مختاریصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای دوغایی30قوچانخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیدروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3621
نرگس منعمی 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویقالی بافی3622
تایباد روستای اسد آباد 

دربند
پست بانک

نرگس یوسفی 

طایفه بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی924924نسرین اخوان فربانک توسعه تعاونروستی چهاربرجی-تایباد1تایبادخراسان رضویپروار بندی بره3623

3تربت حیدریهخراسان رضویپرواربندی بره3624
بخش -تربت حیدریه 

روستای بکاول-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی10501050نسرین امامیبانک کشاورزی

3625

ایجاد کارگاه 

صنایع 

لباس )دستی

(اقوام محلی

صندوق کارآفرینی امیدکریم آباد- کالت نادر4کالتخراسان رضوی
نسرین جالیری 

الیین
700700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکتایباد روستای سرداب1تایبادخراسان رضویدام داری3626
نسرین حنفی 

سردابی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3627
پرورش 

گوسفند داشتی
1تربت جامخراسان رضوی

تربت جام صالح اباد 

روستای قلعه حمام
بانک کشاورزی

نسرین شاهی 

خانه
وزارت جهاد کشاورزی663663

3628
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100نسرین صابریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3629

بسته بندی 

زعفران و 

کشمش

4خلیل آبادخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

روستای ابراهیم -خلیل اباد

آباد

وزارت جهاد کشاورزی15001500نسرین طاهریانصندوق کارآفرینی امید

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویخیاطی3630
نسرین فاروقی 

پشته یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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3631

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

مهدی آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسرین ماروسیپست بانک

3632

صندوق خرد 

محلی روستایی 

ریاب

صندوق کارآفرینی امید400400نسرین مهرآورانصندوق کارآفرینی امیدگناباد روستای ریاب30گنابادخراسان رضوی

3633

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسیم ماروسکیصندوق کارآفرینی امید

3634
پرورش گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی176176نسیمه دیناریبانک کشاورزیبجستان روستای مرندیز2بجستانخراسان رضوی

3635
پرورش گاو 

شیری
1خوافخراسان رضوی

- بخش سنگان - خواف

روستای بهدادین
صندوق کارآفرینی امید

نصراهلل تاجیک 

بهدادین
وزارت جهاد کشاورزی550550

3636
 116بره پروار 

راسی
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش لطف آباد - درگز 

روستای شمس خان

پست بانک
نصراهلل فریدونی 

رشخوار
وزارت جهاد کشاورزی11441144

3637
پرورش 

گوسفندپرواری
وزارت جهاد کشاورزی10001000نصراله رضوانیبانک کشاورزی19361756789چنارانخراسان رضوی

3638

-پرواربندی بره 

 اماکن کوچک 

بهسازی )دامی 

به  (جایگاه دام

 راس80ظرفی 

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش سالمی - خواف 

روستای بندیوان

بانک کشاورزی
نصراله محبوب 

خویرد
وزارت جهاد کشاورزی500500
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3639
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

نصراله مولوی 

کیوانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

3640

پرورش 

گوسفند 

 300داشتی

راس

1چنارانخراسان رضوی
مناطق عشایری شهرستان 

چناران
پست بانک

نصرت اهلل 

امیدوار ورانلو
سازمان امور عشایر ایران900900

3641
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500نصرت بااندیشهبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

3642
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500نصیر کوهستانیانپست بانکعشایر شهرستان قوچان4قوچانخراسان رضوی

3643
پرورش 

گوسفند داشتی
2زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

شهوار
وزارت جهاد کشاورزی560560نظر بهرکبانک کشاورزی

1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3644
شهرستان تایباد روستای 

پساوه
وزارت جهاد کشاورزی770770نظر مهران زادهبانک کشاورزی

3645
اقامت گاه بومی 

گردی
4مشهدخراسان رضوی

جاده مشهد نیشابور بعد از 

بینالود روستای قاسم آباد
25002500نظرعلی اکبریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3646

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

وزارت جهاد کشاورزی10001000نظرعلی محمدپوربانک کشاورزیروستای عمارت-قوچان2قوچانخراسان رضوی

3647
پرورش دام 

سنگین
1خوافخراسان رضوی

خواف بخش سالمی 

روستای سراب
صندوق کارآفرینی امید

نظرمحمد 

محمدی سرابی
وزارت جهاد کشاورزی900900

3648
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

رشتخوار،روستای دولت آباد
وزارت جهاد کشاورزی300300نعمت اهلل عاقلیبانک کشاورزی

3649
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان4قوچانخراسان رضوی

نعمت اله 

اکبرفخرآبادی
سازمان امور عشایر ایران900900
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وزارت جهاد کشاورزی899899نعمت اله عصمتیبانک توسعه تعاونتایباد روستای حسینی2تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3650

3651

پرورش دام 

سنگین بر 

مبنای اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

خواف روستای حسن آباد 

باال خواف

پست بانک
نعمت عظیمی 

حسن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

پست بانکتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویقالی بافی3652
نعیمه صادقی 

فرمان آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی200200نغمه حضرتیپست بانکروستای قیاس اباد1چنارانخراسان رضویگاو شیری3653

3654
داربستی کردن 

باغ انگور
وزارت جهاد کشاورزی200200نقی نکوئی بگلربانک کشاورزیقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالی بافی3655
نگین فیضی 

پشته یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3656
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500ننه محمدنیابانک کشاورزی

2بجستانخراسان رضویپرورش دام3657
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای سردق- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی500500نهضت نوریبانک کشاورزی

3658

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای - دهستان کیبر

قطار گز

وزارت جهاد کشاورزی500500نور اله عرب نژادپست بانک

سازمان امور عشایر ایران300300نور محمد اژدریپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3659

3660
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیسرخس روستای سنگر3سرخسخراسان رضوی

نور محمد 

شهدادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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بانک توسعه تعاونروستای پساوه-تایباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3661
نوراحمد باللی 

مقدم جوزقانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

3662

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
نوراحمد جوهر 

فاضلی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3663
شهرستان تایباد روستای 

حاجی اباد
بانک توسعه تعاون

نوراحمد فیضی 

ماکو
وزارت جهاد کشاورزی450450

3664
مایه کوبی دام 

و طیور
1تایبادخراسان رضوی

 14تایباد خیابان رجایی 

22پالک 
وزارت جهاد کشاورزی350350نوراحمد قادریپست بانک

3665

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی10001000نوراهلل رضاییبانک کشاورزیروستای خرگوشی2تربت جامخراسان رضوی

3666

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی70

وزارت جهاد کشاورزی716716نوراله براوییبانک کشاورزیروستای شورقلعه- سرخس 3سرخسخراسان رضوی

3667

پرورش 

وفراوری زنبور 

عسل

2خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

خواف،بخش سالمی، 

روستای مزرعه شیخ

صندوق کارآفرینی امید
نوراله رحیمی 

مزرعه شیخ
وزارت جهاد کشاورزی300300

3668

پرورش دام 

سبک گوسفند 

 راسی85دشتی 

1خوافخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای ابراهیمی- خواف 
وزارت جهاد کشاورزی500500نوراله زنگنهپست بانک
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3669

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

پست بانکابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی

نورعلی 

علیرضایی ابدال 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی150150

3670
گوسفند داشتی 

 راسی20
بانک توسعه تعاوندشتاب- باخرز1باخرزخراسان رضوی

نورمحمد عامری 

ارزنه ئی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی10301030نوروز ایمانیانبانک کشاورزیروستای کندکلی- سرخس 3سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی3671

3672

پرورش گاو 

به )شیری 

( رأس20تعداد 

2نیشابورخراسان رضوی

خراسان 

رضوی،نیشابور،زبرخان،روستا

.ی ساحل برج

وزارت جهاد کشاورزی10801080نوروز برجیبانک کشاورزی

3673

پرورش گاو 

شیری با هدف 

آمیخته گری

2تربت جامخراسان رضوی
تربت جام خیابان پاسداران 

11 پ 3
وزارت جهاد کشاورزی10001000نوروز جباریبانک کشاورزی

3674

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

وزارت جهاد کشاورزی160160نوروز صافیصندوق کارآفرینی امیدفریمان روستای ماغو1فریمانخراسان رضوی

پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3675
نوری فاروقی 

آبقه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نیلوفر اربابیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای ارزنچه1تایبادخراسان رضویخیاطی3676

3677
بسته بندی نان 

سنتی
4کاشمرخراسان رضوی

- کاشمر - خراسان رضوی 

روستای نامق
بانک کشاورزی

نیما رمضانی 

نامقی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

3678

صندوق خرد 

محلی زنان 

پرند زاوین

35کالتخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

بخش زاوین صندوق -کالت 

خرد زنان پرند زاوین

صندوق کارآفرینی امید400400هاجر ایزدیصندوق کارآفرینی امید
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2خوافخراسان رضویدامپروری3679
بخش - شهرستان خواف 

روستای چاه زول- سنگان 
وزارت جهاد کشاورزی644644هاجر حسنیبانک کشاورزی

1قوچانخراسان رضویقالیبافی3680
روستای مرزج کوچه شهید 

20مکاری پالک
صندوق کارآفرینی امید

هاجر دین 

محمدمزرجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1تربت جامخراسان رضویتولیدی پوشاک3681
روستای جلیل - ترتب جام 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450هاجر غوریانیبانک توسعه تعاون

3682

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهر فیروزه خیابان شهید 

عین آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هاجر قایمیصندوق کارآفرینی امید

3683
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای مچ بخش 

ششتمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر نظام نخعیصندوق کارآفرینی امید

2درگزخراسان رضویتولیدی پوشاک3684
بخش . شهرستان درگز

چاپشلو
بانک توسعه تعاون

هاجر یکتایی 

ارتیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200

2سبزوارخراسان رضویمنبت کاری3685
 جاده 18سبزوار کیلومتر 

مشهد روستای رباط سرپوش
200200هادی امکانیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5بجستانخراسان رضویقالیشویی3686

شهرستان - خراسان رضوی

- شهر یونسی- بجستان

- (ع)انتهای بلوار امام رضا 

جنب کارگاه فنی و حرفه 

کارگاه تولیدی امینی- ای

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700هادی امینیصندوق کارآفرینی امید

3687
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

هادی ایزدی 

پس پشته
سازمان امور عشایر ایران11661166
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وزارت جهاد کشاورزی500500هادی آریا منشپست بانکروستای قیاس اباد1چنارانخراسان رضویپرورش گاو3688

3689

گوسفند مغانی 

 40داشتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی400400هادی آورپست بانکروستای همت اباد- باخرز1باخرزخراسان رضوی

1چنارانخراسان رضویپرواربندی بره3690

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای محمد 

ابادشیخکانلو

وزارت جهاد کشاورزی250250هادی باباییپست بانک

3691

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد

2باخرزخراسان رضوی
روستای  _شهرستان باخرز 

جیز آباد
وزارت جهاد کشاورزی790790هادی بابرکتبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200هادی براتیپست بانکچناران روستای اندیشش1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند3692

3693

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی200200هادی براتی رخنهپست بانکروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی

250250هادی بهرامیپست بانکروستای معدن سفلی1فیروزهخراسان رضویفیروزه تراشی3694
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3695
پرورش دام 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی400400هادی پاسبانیپست بانکسیدآباد1چنارانخراسان رضوی

3696
خرید وانت بار 

نیسان
1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن روستای کاسف 

جنب شرکت تعاونی روستا
320320هادی پروانهبانک توسعه تعاون

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

3697

کافی نت و 

تجهیزات کافی 

نتی

2زاوهخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

قلعه آقاحسن- زاوه 
200200هادی تاتاریصندوق کارآفرینی امید

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

3698
ساخت ادوات 

کشاورزی
1تربت جامخراسان رضوی

روستای کالته - تربت جام 

بزرگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500هادی تنهاپست بانک
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3699
پرواربندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

13سیداباد نبش دانش 
وزارت جهاد کشاورزی500500هادی حاجی علیپست بانک

3700
احداث مزارع 

آرمانی زعفران
2سبزوارخراسان رضوی

شهرستان سبزوار شهر 

ششتمد کالته نوکاریز
وزارت جهاد کشاورزی500500هادی حسنیبانک توسعه تعاون

3701
کشت و پرورش 

گیاهان دارویی
6سبزوارخراسان رضوی

خراسان رضوی ، شهرستان 

، شهر روداب . سبزوار

روستای دارین

بانک کشاورزی
هادی خلیلی 

دارینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3702

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی
هادی خورشیدی 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی600600

3703

پرورش بره 

پرواری 

راسی200

بانک کشاورزیکاشمر روستای نای2کاشمرخراسان رضوی
هادی درویش 

نایی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

3704

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400هادی رضوانیپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

3705

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی
هادی رفاهی 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

3706
گاو شیری با 

مجوز
وزارت جهاد کشاورزی200200هادی سلیمیپست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضوی

3707
پرواربندی 

راسی60
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد گوشالغر
وزارت جهاد کشاورزی574574هادی سیرزاریبانک کشاورزی
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3708

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
هادی شکری 

خیرابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

3709
گاو 

راس20شیری
وزارت جهاد کشاورزی700700هادی شیرافکنپست بانکروستای هاشم اباد1چنارانخراسان رضوی

سازمان امور عشایر ایران500500هادی عابدزادهپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3710

3711
پرورش شتر 

داشتی
2خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن- خواف

روستای - دهستان کیبر 

چاه کنده

وزارت جهاد کشاورزی800800هادی عرب نژادصندوق کارآفرینی امید

3712

پرورش 

گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد)

1بردسکنخراسان رضوی
- شهرآباد - بردسکن 

ظاهراباد
وزارت جهاد کشاورزی700700هادی غضنفریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200هادی غالمپورپست بانکروستای یورچوپان1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3713

بانک کشاورزی93توس 7مشهدخراسان رضویگلخانه''3714
هادی فضائلی 

فرخنده
وزارت جهاد کشاورزی80006750

3715
پرورش گاو 

شیری
پست بانکروستای قیاس اباد1چنارانخراسان رضوی

هادی قیاس 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1باخرزخراسان رضویخریدگاوشیری3716
روستای  _شهرستان باخرز

کردیان
بانک کشاورزی

هادی مشفق 

کردیانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3717
پرورش 

گوسفند داشتی
1چنارانخراسان رضوی

- چناران - خراسان رضوی 

جنب - روستای موچنان 

شرکت نفت

وزارت جهاد کشاورزی400400هادی معافیپست بانک
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3718

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی40

وزارت جهاد کشاورزی330330هادی نخلستانیبانک کشاورزیروستای یدک-قوچان1قوچانخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی600600هادی نوروزیصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای تکمار2خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند3719

3720

پرورش بره 

 35پرواری 

رأسی

1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای مکی

وزارت جهاد کشاورزی250250هادی نیک خوبانک کشاورزی

3721

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150هادی والیتی فرپست بانکروستای اغل کمر1تربت جامخراسان رضوی

3722
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
صندوق کارآفرینی امید

هادی ولی زاده 

صحرادوست
سازمان امور عشایر ایران500500

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره3723
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای گلبو علیا
وزارت جهاد کشاورزی180180هادی یعقوبیبانک کشاورزی

3724

پرورش 

گوسفند داشتی 

واصالح نژاد

صندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد2مشهدخراسان رضوی
هاشم انصافی 

بروانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

1تربت جامخراسان رضویپرواربندی3725

خراسان رضوی شهرستان 

تربت جام بخش صالح آباد 

روستای قلعه حمام حاجی 

رسول

وزارت جهاد کشاورزی518518هاشم پورزادهبانک کشاورزی
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3726

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150هاشم خورسندکارصندوق کارآفرینی امیدروستای خیراباد باالحام1تربت جامخراسان رضوی

3727

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

صندوق کارآفرینی امیدروستای رباط پایین جام1تربت جامخراسان رضوی
هاشم عظیمی 

رباط
وزارت جهاد کشاورزی150150

3728

احداث باغ 

انگور با سیستم 

داربستی

1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای جلفان

وزارت جهاد کشاورزی400400هاشم گندمکاربانک کشاورزی

3729

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300هاشم معمریپست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

3730

مجتمع امور 

فناوری 

اطالعات و 

ارتباطات

3بجستانخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز

پست بانک
هاشم مهاجری 

مرندیز
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی200200هاشم مهجوبپست بانکروستای کالته میان1چنارانخراسان رضویپرورش گاو3731

3732
احداث مزرعه 

زعفران
بانک کشاورزیروستای بزنگان- سرخس 2سرخسخراسان رضوی

هاشم میرزا 

قهرمان
وزارت جهاد کشاورزی205205

3733

تولیدی توزیعی 

سمنوی قند 

عسل ترشیز

3بردسکنخراسان رضوی
شهرستان بردسکن روستای 

کبودان
وزارت جهاد کشاورزی20502050هانی یزدانیصندوق کارآفرینی امید
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5بینالودخراسان رضویگلیم بافی3734
زشک جنب مسجد جامع 

 همکف52پالک 
500500هدی پیرویانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کاشمرخراسان رضویبره پرواری3735
روستای عشرت آباد کوچه 

3شهید جبلی 
پست بانک

هدی فروغی 

عشرت آبادی
وزارت جهاد کشاورزی400400

3736
تولیدی انواع 

سفال
4گنابادخراسان رضوی

- جاده قدیم بیدخت- گناباد

جنب صافکاری میرزایی
700700هما انفرادیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3737
پرورش دام 

سبک
پست بانکقوچان روستای شفیع1قوچانخراسان رضوی

هما صبوری 

شفیع
وزارت جهاد کشاورزی480480

3738
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران10001000همراه جاویدیپست بانکعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

3739

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

وزارت جهاد کشاورزی10001000همراه حسن زادهبانک کشاورزیروستای حاجی نصیر-قوچان2قوچانخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هنگامه توسلیپست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالی بافی3740

3741

راه اندازی 

کارگاه تولیدی 

و بازارچه 

صنایع دستی و 

ابریشم بافی

6کالتخراسان رضوی
بخش -شهرستان کالت

زاوین-زاوین
بانک کشاورزی

وجیهه صمیمی 

زو
13501350

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3742

پرورش 

گوسفند 

(داشتی)مغانی

وزارت جهاد کشاورزی500500وجیهه طهرانیپست بانکروستای همت آباد- باخرز1باخرزخراسان رضوی

3743
اقامتگاه بوم 

گردی فروتقه
4کاشمرخراسان رضوی

-کاشمر- خراسان رضوی

خیایان امام -روستای فروتقه

3و1(ع)حسن مجتبی 

صندوق کارآفرینی امید
وجیهه فرهمند 

فروتقه
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3744

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
شهرستان تربت جام بخش 

نصرآباد روستای حسنک
وزارت جهاد کشاورزی150150وحید کهنسالپست بانک

3745
کشت گیاهان 

دارویی
1چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران بلوار امام خمینی 

7امام خمینی 

وزارت جهاد کشاورزی500500وحید ابراهیم زادهپست بانک

3746
صنایع فلزی و 

ام دی اف
1رشتخوارخراسان رضوی

رشتخوار خ شوارا مسکن 

29مهر پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200وحید خرسندصندوق کارآفرینی امید

3747
پرورش 

گوسفند پرواری
بانک کشاورزیممراباد-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

وحید خوش زاد 

مغانی
وزارت جهاد کشاورزی800800

وزارت جهاد کشاورزی11601160وحید داودیبانک کشاورزیتایباد روستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3748

1بینالودخراسان رضویزنبورداری3749
طرقبه بین صاحب الزمان 

3و1
بانک کشاورزی

وحید طاهونچی 

طرقبه
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3750
وحید غالم پور 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی1200800

3751

اقامتگاه بوم 

گردی بی بی 

طرح )بانو 

روستای هدف 

 (گردشگری 

 –بردسکن 

روستای کبودان

1بردسکنخراسان رضوی

روستای کبودان  –بردسکن 

نرسیده به  –کوچه پایین  –

بیمارستان

500500وحید غالم نژادصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3752

تراش سنگهای 

قیمتی و نیم 

قیمت و فیروزه 

تراشی

1فیروزهخراسان رضوی
شهر فیروزه روستای معدن 

سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500وحید قره ییپست بانک

بانک کشاورزیروستای دولتخوانه1قوچانخراسان رضویدامپروری3753
وحید قویدل 

دولتخانه
وزارت جهاد کشاورزی11001100

3754
مایه کوبی دام 

و طیور
1تایبادخراسان رضوی

تایباد مرکز مایه کوبی دکتر 

امتحانی
وزارت جهاد کشاورزی350350وحید نمکیبانک توسعه تعاون

3755

خرید تراکتور 

جفت 

دیفرانسیل 

404یوروپارس

1بجستانخراسان رضوی
شهر - خراسان رضوی 

روستای فخراباد- بجستان 
بانک کشاورزی

وحید نوروزی 

فخرآباد
وزارت جهاد کشاورزی470470

3756

خدمات مدرن 

سازی 

کشاورزی 

(مکانیزاسیون)

1بجستانخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای نوق- بجستان 
بانک کشاورزی

وحیدرضا 

اسماعیل نژاد
وزارت جهاد کشاورزی310310

3757
تولید اسید 

فلوریدریک
5گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی، گناباد، بلوار 

فناوری، مرکز رشد فناوری 

(روستای بیلند)

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000وحیده سلطانیبانک توسعه تعاون

3758
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500وکیل داغستانیبانک توسعه تعاونعشایری. قوچان1قوچانخراسان رضوی

3759

اقامتگاه 

بومگردی و 

سفره خانه 

سنتی

4گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی گناباد 

بیدخت میدان شهید نقره 

ابتدای خیابان جمهوری 

4اسالمی پالک

10001000ولی اهلل ده مردهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3760

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400ولی اهلل سرفرازیبانک کشاورزیمحله عشایری چشمه سفید1بردسکنخراسان رضوی
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3761
پرورش گیاهان 

دارویی
2سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد شهر 

ششتمد
صندوق کارآفرینی امید

ولی اهلل ملکوتی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی500500

3762

پروانه بهره 

برداری گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی23002300ولی اله رستمیبانک کشاورزیفیروزه2فیروزهخراسان رضوی

3763
گاوداری سنتی 

روستایی
2جوینخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

روستای حاج . جوین

ابادحاج صفر

وزارت جهاد کشاورزی13601360ولی اله عرشیانبانک کشاورزی

3764
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای زنده جان-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

ولی اله قوامی 

سرحوزکی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

3765

گاوشیری به 

 10ظرفیت 

راس هلشتاین

1باخرزخراسان رضوی
روستای - شهرستان باخرز

کردیان
پست بانک

ولی محمد 

خزاعی
وزارت جهاد کشاورزی300300

3766

پرورش دام 

سبک گوشتی 

وشیری

4خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

خواف،بخش سالمی 

،روستای علی اباد

پست بانک

ولی محمد 

سرداری 

هزارخوشه

وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی730730ولید داودیبانک کشاورزیتایباد روستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3767

1درگزخراسان رضویکشت زعفران3768

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای ارتیان

وزارت جهاد کشاورزی560450ویدا عزت نشانبانک کشاورزی

4زاوهخراسان رضویگاو شیری3769
روستای -شهرستان زاوه

کنگ علیا
وزارت جهاد کشاورزی20002000یاسر شجاعیبانک کشاورزی

3770

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

بانک کشاورزیروستای نوبنیاد- سرخس 2سرخسخراسان رضوی
یاسر علی 

میرزایی
وزارت جهاد کشاورزی996996
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3771

طرح پرورش 

گوسفند داشتی 

بر مبنای اصالح 

نژاد و تغذیه 

طرح )نوین 

مقاوم در برابر 

(خشکسالی

3خوافخراسان رضوی

بخش - شهرستان خواف

مرزی و )روستای - سنگان

نهور (عشایری

وزارت جهاد کشاورزی12001200یاسر میناتورپست بانک

3772

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
یاسر واحدی 

صالحی
وزارت جهاد کشاورزی150150

3773
فرت )کارباف 

(بافی
100100یاسمن کریمیصندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خوافخراسان رضویخرید نیسان3774
- بخش جلگه زوزن- خواف 

شهر قاسم اباد
320320یاور جعفریصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

3775
پرورش 

گوسفند داشتی
3تربت جامخراسان رضوی

تربت جام صالح اباد 

روستای حسن اباد
بانک کشاورزی

یحی احمدی 

کالته صمد
وزارت جهاد کشاورزی390390

3776
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500یحی طبانژادصندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

3777

اصالح نژاد 

پرورش 

گوسفندشیری

پست بانکروستای سید اباد1چنارانخراسان رضوی
یحیی بزرگر 

سید اباد
وزارت جهاد کشاورزی400400
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3778

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

 33به ظرفیت 

راس

1خوافخراسان رضوی
- بخش جلگه زوزن- خواف

روستای مهاباد کبیر
بانک کشاورزی

یحیی حیدری 

سنجری
وزارت جهاد کشاورزی500500

3779

تولیدات گیاهی 

- باغبانی - 

پرورش قارچ 

- خوراکی 

 تنی 50تولید 

در سال

3قوچانخراسان رضوی

بخش - شهرستان قوچان 

 جاده 2کیلومتر - مرکزی 

فاروج بعد از - قدیم قوچان 

کشتار گاه دام

پست بانک
یحیی قوچانی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی300300

3780

پرورش زنبور 

 100عسل 

کلنی

وزارت جهاد کشاورزی250250یحیی مهدویانبانک کشاورزیروستای صدخرو1داورزنخراسان رضوی

3781
پرور)دامپروری

(ش دام سبک
1خوافخراسان رضوی

خزاسان رضوی شهرستان 

خواف بخش سالمی 

روستای خیراباد

پست بانک
یداله جعفری 

خیرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

3782

پرورش م سبک 

بر مبنای اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی
خراسان رضوی، شهرستان 

خواف روستای حسن آباد
صندوق کارآفرینی امید

یداله زنگنه 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3783
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500یداله کوهستانیانبانک کشاورزی

3784

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500یعقوب جاللی پوربانک کشاورزیبردسکن دهستان درونه1بردسکنخراسان رضوی
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بانک توسعه تعاونروستای حاجی آباد- تایباد 1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3785
یعقوب فیضی 

ماکویی
وزارت جهاد کشاورزی450450

3786

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای تیمنک علیا1تربت جامخراسان رضوی
یعقوب محمدی 

تیمنکی
وزارت جهاد کشاورزی300300

3787

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150یعقوب معنویصندوق کارآفرینی امیدروستای درس آخوند1تربت جامخراسان رضوی

3788
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

یوسف ابراهیمی 

مقدم
سازمان امور عشایر ایران500500

3789
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران10001000یوسف بیدبرگبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی450450یوسف حمیدیبانک کشاورزیدرگز روستای کالته کندی2درگزخراسان رضویکشت زعفران3790

3791

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

صندوق کارآفرینی امیدروستای باغسنگان علیا5تربت جامخراسان رضوی
یوسف علی 

اسمعیل جامی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

3792
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

یوسف علی زاده 

قاچکانلو
سازمان امور عشایر ایران12001200
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3793

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

بومی

2خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای ولی آباد
پست بانک

یوسف فنایی 

سناجردی
وزارت جهاد کشاورزی700700

3794

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300یوسف محمدیپست بانکروستای حسنک باال جام1تربت جامخراسان رضوی

3795
پرورش گاو 

شیری
2خوافخراسان رضوی

خواف روستای حسن آباد 

پایین خواف
وزارت جهاد کشاورزی500500یونس اردالنپست بانک

3796
پرورش گاو 

شیری
5تربت جامخراسان رضوی

-بعد از روستای جنگاه

مجتمع گاو شیری نسیم 

صبح تربت جام قطعه 

42شماره 

بانک کشاورزی
یونس اسماعیل 

جامی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

بانک کشاورزیدرگز مینا قلعه1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی3797
ابراهیم احمدی 

مینا
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدمحمد اباد1خلیل آبادخراسان رضویدامداری3798
ابراهیم ارمیون 

طاهری
سایر200200

3799
پرورش گاو 

شیری
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای گلشن اباد

سایر300250ابراهیم باطانیبانک کشاورزی
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1فیروزهخراسان رضویگوسفند داشتی3800

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای دولت اباد

بانک کشاورزی
ابراهیم توزنده 

جانی
سایر200170

3801

تجهیز و ساخت 

باجه پست 

بانک روستایی

سایر234234ابراهیم جعفریپست بانککالته شادی جنب دهیاری1خلیل آبادخراسان رضوی

3802
پرورش دام 

(گوسفند)سبک 
سایر300300ابراهیم دیرامبانک کشاورزیبخش کدکن روستای اسفیز1تربت حیدریهخراسان رضوی

3803
پرورش دهنده 

زنبور عسل
سایر250250ابراهیم رضاییبانک کشاورزیروستای ابقد- چناران 2چنارانخراسان رضوی

3804

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر300300ابراهیم ساالرصندوق کارآفرینی امیدروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی

1خوافخراسان رضویگوسفندداری3805
-خواف-خراسان رضوی

زوزن-بخش زوزن
سایر400400ابراهیم عربپست بانک

3806
پرورش 

گوسفندداشتی
سایر500500ابراهیم کهنهبانک کشاورزیروستای اله آباد-جغتای1جغتایخراسان رضوی

پست بانک15عباسپور - خلیل اباد 1خلیل آبادخراسان رضویزعفران کاری3807
ابراهیم مقیمی 

کالته تیمور
سایر304304

3808

زراعت 

سبزیجات و 

صیفی جات

سایر500500ابراهیم نصرآبادیصندوق کارآفرینی امیدروستای نصراباد- خوشاب2خوشابخراسان رضوی
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پست بانکروستای پشته-تایباد1تایبادخراسان رضویزعفران3809
ابوالفضل شیخ 

جامی
سایر300300

بانک توسعه تعاونگلقندشت1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری3810
ابوالفضل 

گلقندشتی
سایر500500

2نیشابورخراسان رضویامور دام3811

- بخش مرکزی- نیشابور

روستای - دهستان دربقاضی

محموداباد فضل

بانک کشاورزی
ابوالفضل 

محمدیان
سایر500500

2فیروزهخراسان رضویگوسفند داشتی3812

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای حصارنو

بانک کشاورزی
ابوالقاسم جاللی 

پور
سایر300250

بانک توسعه تعاونروستای رهنه-تایاد1تایبادخراسان رضویدامداری3813

ابوالقاسم 

خدادادی رهنه 

یی

سایر400400

3814
کارگاه تولیدی 

سنگ مصنوعی
4گنابادخراسان رضوی

- گناباد میدان امام رضا 

اراضی روستای باغ آسیاه
سایر400400ابوالقاسم صادقیپست بانک

1سبزوارخراسان رضویپرورش شترمرغ3815

روبروی روستای -سبزوار

جنب دانشگاه علوم -ابارش

موسسه -2پزشکی شماره

خیریه روشنایی به زندگی

بانک توسعه تعاون
ابوالقاسم فیض 

آبادی
سایر400400

2بینالودخراسان رضویگلخانه داری3816
- روستای گراخک - شاندیز 

بعد از خانه بهداشت
سایر300300ابوالقاسم مطهربانک کشاورزی

1بجستانخراسان رضویدامداری3817
شهر - خراسان رضوی 

روستای مزار- بجستان 
بانک کشاورزی

ابوذر سلیمانی 

مزار
سایر500500

1خوشابخراسان رضویپرورش بوقلمون3818
شهرستان خوشاب شهر 

سلطان اباد
سایر200200احسان چوپانیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

3819
دامداری 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدقوش خزاعی2سرخسخراسان رضوی

احسان حکیمی 

عمیرآبادی
سایر200200

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک3820

خراسان رضوی کاشمر 

بخش کوهسرخ روستای 

توالکنار منبع اب

پست بانک
احسان رفیق 

توالیی
سایر400400

3821

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

پطرو کوچه مسجدابوالفضلی 

سه راهی دوم نبش کوچه

بانک کشاورزی
احسان 

محمدجان زاده
سایر300300

3822

دفتر خدمات 

پست بانک 

روستایی

1بینالودخراسان رضوی
روستای سرآسیاب - شاندیز 

233پ - خ مطهری - 
پست بانک

احسان معدنی 

شاندیز
سایر500500

3823
پرورش 

گوسفندداشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

-رشتخوار- خراسان رضوی

روستای عباس آباد 

فرامیشان

سایر400400احمد بهنامصندوق کارآفرینی امید

3824

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

پطرو کوچه پشت مدرسه 

ابتدایی

سایر500500احمد حسین زادهبانک کشاورزی

1باخرزخراسان رضویگوسفنداری3825
شهرستان باخرز روستای 

کردیان
بانک کشاورزی

احمد حسین 

زاده کردیانی
سایر250250

1خوافخراسان رضویگوسفنداری3826
-خواف-خراسان رضوی

بنیاباد-بخش زوزن
بانک کشاورزی

احمد حسینی 

بهلولی
سایر500500

3827

پرورش 

گوسفند مغانی 

(داشتی)

سایر500500احمد خالقیبانک توسعه تعاونروستای ارخود- باخرز1باخرزخراسان رضوی
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3828
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500احمد دستورانیصندوق کارآفرینی امیدجغتای روستای دستوران2جغتایخراسان رضوی

3829

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

کاریزک ناگهانی کوچه 

شهیدفرامرزی

بانک کشاورزی
احمد ذوالفقاری 

کاریزکی
سایر500500

سایر500500احمد زمانیپست بانکروستا باب الحکم- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامداری3830

سایر250250احمد سلیمیبانک توسعه تعاونروستا فیروز اباد- بردسکن 1بردسکنخراسان رضویدامپروری3831

سایر300300احمد صبوریپست بانکتگمار1خلیل آبادخراسان رضویزعفرانکاری3832

3833
خرید خودرو 

نیسان
سایر500500احمد فریمانهصندوق کارآفرینی امیدروستای فریمانه-جغتای1جغتایخراسان رضوی

3834
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر400400احمد فقیه زادهبانک توسعه تعاونسرخس روستای ابراهیم اباد2سرخسخراسان رضوی

3835
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیروستای کاج درخت1تربت حیدریهخراسان رضوی

احمد قاینی 

خدابنده
سایر250250

3836

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای آغل کمر1تربت جامخراسان رضوی
احمد قلندری 

امان محمد
سایر500500

سایر500500احمد مختاریبانک کشاورزیقلعه شیر1تربت جامخراسان رضویکشت زعفران3837
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3838

پرورش دام 

سبک 

وگوسفندداری

1خوافخراسان رضوی

-خواف-خراسان رضوی

روستای -بخش سالمی

سیجاوند

بانک کشاورزی
احمد مردانی 

سیجاوندی
سایر300300

پست بانک17تمدن - انابد - بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامداری3839
احمد یزدان 

دوست
سایر500500

3840

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای زرمهر- مه والت

4خ امامت 
صندوق کارآفرینی امید

احمدرضا 

خسروی
سایر250250

پست بانکنوده پشنگ، خ فردوسی3گنابادخراسان رضویگاوداری3841

احمدرضا 

طهماسبی نوده 

پشنگ

سایر400400

3842

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای زرمهر- مه والت

1خ رسالت 
صندوق کارآفرینی امید

احمدرضا 

کاظمی قشر 

باطی

سایر250250

بانک کشاورزیروستای شیزن-تایباد2تایبادخراسان رضویدامداری3843
ادریس عثمانی 

شیزنی
سایر250250

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک3844
کاشمر روستای نای روبه 

روی بهداشت
پست بانک

ارسالن یوسفی 

نایی
سایر280280

3845
کشت زعفران 

وگیاهان دارویی
1خوشابخراسان رضوی

مزارشهداک -سلطان اباد

شیخ قاسم مالی
سایر20060اسحاق معصومیبانک کشاورزی

1خوافخراسان رضویگوسفندداری3846
-خواف-خراسان رضوی

نهور-بخش سنگان
سایر300300اسحق صفاییپست بانک

سایر250250اسماعیل تبریزبانک کشاورزیدرگز دربندی علیا1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی3847

بانک کشاورزیدرگز چاپشلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی3848
اسماعیل 

رحیمیان
سایر250250
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بانک کشاورزیدرگز جان آباد1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی3849
اسماعیل 

رستاخیز
سایر250250

3850

پرورش 

گوسفند داشتی 

با اصالح نژاد

2تربت جامخراسان رضوی
تربت جام صالح اباد 

روستای گوشالغر
بانک کشاورزی

اسماعیل زحمتی 

گوشالغری
سایر500500

1خوافخراسان رضویگوسفندداری3851

-خواف-خراسان رضوی

-بخش جلکه زوزن

شهرقاسم آباد

سایر500500اسماعیل زنگنهبانک توسعه تعاون

1مه والتخراسان رضویکلوپ ورزشی3852
امام - روستای عبدل آباد 

37خمینی 
سایر200200اسماعیل ساربانپست بانک

3853

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش سلیمان روستای 

ساق کنارمسجدامام رضا

بانک کشاورزی
اسماعیل 

سلیمانی
سایر500500

2تربت جامخراسان رضویدامداری3854
خراسان رضوی تربت جام 

صالح آباد روستای بنی تاک
سایر300300اسماعیل شبانیبانک توسعه تعاون

سایر500500اسماعیل صالحیبانک توسعه تعاونآبقه-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری3855

1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند3856

شهرستان - خراسان رضوی

روستای نقاب خ - خلیل اباد

4امام حسن مجتبی 

صندوق کارآفرینی امید
اسماعیل قدسی 

نقابی
سایر250250

2تربت جامخراسان رضویپرورش گوسفند3857
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای پیروحش
بانک کشاورزی

اسماعیل 

محمدی تیموری
سایر250250

3858
دامداری 

(گاوداری)
بانک کشاورزیداورزن روستای غنی آباد1داورزنخراسان رضوی

اسماعیل 

محمدی مقدم
سایر250250
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1باخرزخراسان رضویگاوداری3859
روستای - شهرستان باخرز 

منج
بانک کشاورزی

اسماعیل ناصری 

کردیانی
سایر250250

3860

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400اسمعیل فتاحصندوق کارآفرینی امیدروستای محمود اباد سفللی1تربت جامخراسان رضوی

3861
پرورش دام 

سبک
2کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستایی 

الیین نو
بانک کشاورزی

اسمعیل فوالدی 

چهارراه
سایر500500

3862

توسعه وتجهیز 

دفتر بانکی و 

ict

1بردسکنخراسان رضوی
خراسان رضوی بردسکن 

درونه
پست بانک

اشرف احمدی 

درونه
سایر200200

سایر300300اصغر بهمدیبانک توسعه تعاونارغش1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری3863

3864
پرورش دام 

سبک و سنگین
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مطرآباد- بجستان 
سایر300300اصغر ماه پوربانک کشاورزی

3865
دامداری 

(گوسفند داری)
سایر250250اعظم مهریبانک کشاورزیداورزن روستای مهر1داورزنخراسان رضوی

3866
گوس)دامپروری

(فندداری
2قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای مزرج
بانک توسعه تعاون

افسانه قربانعلی 

مزرجی
سایر500500

3867

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای حسین آباد کاللی1تربت جامخراسان رضوی
افسانه مکاری 

کاخکی
سایر400400
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سایر300300اکبر خدابخشیبانک کشاورزیبجستان روستای منصوری2بجستانخراسان رضویگوسفندداری3868

سایر300300اکبر نیک پیبانک توسعه تعاونروستای اسدآباددربند-تایباد2تایبادخراسان رضویدامداری3869

پست بانکروستای اومی1تربت حیدریهخراسان رضویدام سبک3870
اکرم اسماعیل 

زاده
سایر250250

3871
طرح احداث 

گلخانه
سایر29502950اکرم سلیمیبانک کشاورزیروستای کدکن3تربت حیدریهخراسان رضوی

3872

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی
اکرم عبدی قره 

چماق رونجی
سایر500500

1کاشمرخراسان رضویتولیدلبنیات3873
خراسان رضوی کاشمر 

ریوش-بخش کوهسرخ 
سایر500500اکرم میرزاییپست بانک

3874

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر300300الناز هزارهپست بانکروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی

3875

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400الهام جعفرپوربانک توسعه تعاونبردو1تربت جامخراسان رضوی

2مشهدخراسان رضویگاوداری3876

- مشهد - خراسان رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

خیر آباد

سایر250250الهام خمیدهبانک کشاورزی
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3877
پرورش 

گوسفند داشتی
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی قوچان 

روستا کالته حاجی برات
بانک کشاورزی

الهه جمالی 

دیزاوندی
سایر500500

3تربت جامخراسان رضویکشت زعفران3878
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای جعفریه
بانک کشاورزی

الیاس اکبری 

جهان آبادی
سایر250250

3879

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400ام البنین غفوریصندوق کارآفرینی امیدروستا جعفرآباد1تربت جامخراسان رضوی

سایر350350ام فروه اردمهصندوق کارآفرینی امیداردمه1نیشابورخراسان رضویدامداری3880

1خوافخراسان رضویگوسفندداری3881

-خواف-خراسان رضوی

روستای -بخش سالمی

خیرآباد

پست بانک
ام کلثوم بناءپور 

سناجردی
سایر500500

1خوافخراسان رضویگوسفندداری3882
-خواف-خراسان رضوی

قلعه نو-بخش سالمی
پست بانک

امراهلل ستوده 

قلعه نوی
سایر300300

3883

پرورش و 

توسعه گوسفند 

داشتی

2کالتخراسان رضوی
خ رضوی شهرستان کالت 

روستای سیرزار
سایر350350امراهلل قدیریبانک کشاورزی

3884
پرورش گاو 

شیری
بانک توسعه تعاونروستای اویان- باخرز1باخرزخراسان رضوی

امهانی کردار 

خودی
سایر500500

پست بانکبیمرغ3گنابادخراسان رضویگاوداری3885
امید قاسمی 

روشناوند
سایر500500

1سبزوارخراسان رضویگاو داری3886
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای خسروجرد
سایر300300امید گلستانیصندوق کارآفرینی امید

سایر300300امید مرادیپست بانکروستای طاهرآباد1تربت حیدریهخراسان رضویدام سبک3887
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سایر500500امید مهرپورشپست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری3888

3889

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر150150امیر احمدزادهصندوق کارآفرینی امیدکمرچه علیا1تربت جامخراسان رضوی

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری3890
-بخش روداب-سبزوار

روستای دریاچه
سایر250250امیر رضاییبانک کشاورزی

1باخرزخراسان رضویدام سبک3891
شهرستان باخرز روستای 

دهبرزو
بانک کشاورزی

امیر ساالری 

هفت سویی
سایر250250

سایر250250امیر کارگربانک کشاورزیدرگز1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی3892

بانک کشاورزیعشق اباد1فریمانخراسان رضویدام سبک3893
امیر کریمی 

همت ابادی
سایر250250

سایر250250امیر نظری طوفالصندوق کارآفرینی امیدروستای طوفال1فریمانخراسان رضویدام سبک3894

2قوچانخراسان رضویدام پروری3895
خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای یوسف آباد
بانک کشاورزی

امیرارسالن 

عباسیان
سایر500500

1بردسکنخراسان رضویگاوداری3896
خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای اسالم اباد
بانک توسعه تعاون

امیرحسین 

صالحی
سایر250250

1بردسکنخراسان رضویگاوداری3897
روستا علی اباد - بردسکن 

8کشمر جنب ولیعصر 
سایر250250امیرمحمد شکاریبانک توسعه تعاون

1مشهدخراسان رضویبلوکه زنی3898
بخش احمد اباد روستای 

عبد المجید
پست بانک

امین اهلل 

اسداللهی
سایر300300
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3سبزوارخراسان رضویMDFکابینت 3899

روستای ابارش کوچه سوم 

سمت راست نرسیده به باغ 

تاالر اقاقیا

سایر260210امین ژیان جمالبانک توسعه تعاون

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری3900
راه -بخش مرکزی-سبزوار

مسکن
سایر250250انور گودعاقلیبانک کشاورزی

3901

مرکز جامع 

ارایه خدمات 

درمانی 

دامپزشکی

2تایبادخراسان رضوی
روستای -شهرستان تایباد

حسینی
سایر10001000ایمان رجبیپست بانک

3902

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400ایمان شکریبانک توسعه تعاونروستای شهرستانک1تربت جامخراسان رضوی

2بجستانخراسان رضویدامداری3903

شهر - خراسان رضوی 

روستای زین آباد - بجستان 

2پالک- کوچه جانباز - 

بانک کشاورزی
ایمان غفوری 

مقدم بجستانی
سایر500500

3904
پرورش دام 

سنگین
سایر250250ایمان محمدیبانک کشاورزیروستای اهلل آباد1تربت حیدریهخراسان رضوی

3905

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر300300آسیه پورحاتمپست بانکروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی

3906
پروش گوسفند 

داشتی ومغانی
سایر500500آمنه وحیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای ارخود-باخرز 1باخرزخراسان رضوی
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3907

تجهیز و ساخت 

باجه پست 

بانک روستایی

سایر254254بتول حسین پناهپست بانکتکمار خ امام خمینی1خلیل آبادخراسان رضوی

3908
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500بتول سرنسارصندوق کارآفرینی امیدروستای ارزنه-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

3909

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راسی 50)

سایر500500بتول شبانی برجبانک توسعه تعاونروستای برج زیدانلو1قوچانخراسان رضوی

1کاشمرخراسان رضویبوم گردی3910

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

ریوش بلوار امام علی خیابان 

شهید حکیمی رستوران سید

سایر401401بتول قرایی مقدمپست بانک

بانک کشاورزیروستای دولت آباد1سبزوارخراسان رضویدامپروری3911
برات اله دولت 

ابادی
سایر560560

3912
کاشت )باغداری

(گل محمدی
5قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای آبجهان
پست بانک

برات محمد 

کارگر آبجهان
سایر500500

سایر300300براتعلی حیدریبانک توسعه تعاونبشر آباد1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری3913

1فیروزهخراسان رضویگوسفند داشتی3914

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش طاغنکوه -فیروزه

روستای قره باغ

سایر400400براتعلی قره باغیبانک توسعه تعاون

1خوافخراسان رضویگوسفندداری3915
-خواف-خراسان رضوی

زوزن-بخش زوزن
سایر300300بشیر عرببانک کشاورزی

سایر400400بشیر گرایلیپست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری3916
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سایر500500بهرام مسکنیصندوق کارآفرینی امیدروستای مسکن-سبزوار1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری3917

3خلیل آبادخراسان رضویمبلمان چوبی3918
روستای دهنو کوچه چاه 

موتور نصیری
صندوق کارآفرینی امید

بهروز قربانیان 

خلیل آباد
سایر10001000

3919

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش سلیمان روستای 

ریگان نبش خیابان کوچه 

دوم

سایر500500بهروز گرگعلیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدفوجی1خوشابخراسان رضویدامداری3920
بهروز ولی زاده 

کالخونی
سایر200200

3921
دامداری 

گوسفند داشتی
2سرخسخراسان رضوی

سرخس روستای کالته مره 

ای
سایر200200بهزاد میرپیشیصندوق کارآفرینی امید

3922

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیروستای درونه1بردسکنخراسان رضوی
بهنام مرادی 

درونه
سایر500500

2خلیل آبادخراسان رضویگلیم بافی3923
روستای مزده خ امام رضا 

انتهای امام رضا
پست بانک

بی بی زهرا سید 

حسنی
سایر480480

3924

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
خ - روستای مهنه- مه والت

1امام رضا 
سایر250250پرویز حیدربیگیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500پیام قادریبانک توسعه تعاونروستای چهاربرجی-تایباد2تایبادخراسان رضویدامداری3925

بانک کشاورزیبجستان شهر یونسی2بجستانخراسان رضویگوسفندداری3926
پیمان اسماعیل 

زاده مقدم
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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3927

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر250250تاج محمد راستگوبانک کشاورزیروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی

3928

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی
تقی حسینی 

اسکندری
سایر250250

سایر250250تیمور زینل زادهبانک کشاورزیدرگز1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی3929

سایر200200ثریا جعفری آنیصندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای شاهین1زاوهخراسان رضویخیاطی3930

3931
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500ثریا جوادیصندوق کارآفرینی امیدروستای شامکان1سبزوارخراسان رضوی

بانک توسعه تعاونروستا ظاهراباد- بردسکن 1بردسکنخراسان رضویدامداری3932
جابر زراعتی 

ظهراباد
سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای جوزقان-تایباد2تایبادخراسان رضویدامداری3933
جابر منعمی 

جوزقانی
سایر500500

بانک کشاورزیروستای خیابان-تایباد1تایبادخراسان رضویپرواربندی بره3934
جان محمد 

آزادیان بهلولی
سایر250250

3935
پرورش گاو 

شیری
سایر500500جعفر اسدیبانک توسعه تعاونروستای ارزنه-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

2مشهدخراسان رضویآتلیه عکاسی3936
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای اسماعیل آباد
سایر400400جعفر زوارصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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2تربت جامخراسان رضویدامداری3937
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای قشه توت
بانک کشاورزی

جعفر شکرپور 

قشه توت
سایر500500

بانک کشاورزیگیسور3گنابادخراسان رضویپرورش شتر3938
جالل الدین 

محمدآبادی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدبجستان روستای فخرآباد2بجستانخراسان رضویدام سبک3939
جالل الدین 

نقدی
سایر500500

3940
پرورش دام 

سبک
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

قله زو
بانک کشاورزی

جالل براتی قله 

زو
سایر500500

سایر500500جالل حسن زادهپست بانکروستا قوژداباد- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامداری3941

1خلیل آبادخراسان رضویدامداری3942
خلیل اباد دهنو خ شهید 

19پرهزگار 
پست بانک

جالل مقیمی 

کالته تیمور
سایر240240

3943

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
خ - روستای مهنه- مه والت

18کشاورز
سایر250250جلیل حیدربیگیپست بانک

سایر496496جلیل کاظمیپست بانککسرینه1کاشمرخراسان رضویکشاورزی3944

1باخرزخراسان رضویگوسفنداری3945
شهرستان باخرز روستای 

آویان
سایر250250جمشید اسدیبانک کشاورزی

1تربت جامخراسان رضویدامداری3946
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای ممیزآب
بانک کشاورزی

جمشید عباسی 

تیموری
سایر250250

سایر400400جمهور رضاییبانک کشاورزیبجستان روستای سردق2بجستانخراسان رضویگوسفندداری3947

بانک کشاورزیدرگز شورکال1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی3948
جهانگیر رضاپور 

مقدم
سایر250250

3949
پرورش دام 

سنگین
صندوق کارآفرینی امیدروستای نصرت آباد1تربت حیدریهخراسان رضوی

جهانگیر 

صمصامی
سایر500500
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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سایر500500جواد اسدی نژادبانک توسعه تعاونروستای آبرود2تربت حیدریهخراسان رضویدامداری3950

3951
دام سبک 

(احمد اباد )
2مشهدخراسان رضوی

بخش احمد اباد روستای 

جنبه دراز
سایر250250جواد امامیبانک توسعه تعاون

سایر200200جواد آریانیپست بانکخلیل اباد روستای علی اباد1خلیل آبادخراسان رضویدامداری3952

1باخرزخراسان رضویدام سبک3953
شهرستان باخرز روستای 

آویان
بانک کشاورزی

جواد بذرافشان 

آویانی
سایر250250

سایر250250جواد پاسبانبانک کشاورزیدرگز چاپشلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی3954

سایر200200جواد توسلیصندوق کارآفرینی امیدجابوز1خلیل آبادخراسان رضویدامداری3955

3956
پرورش 

گوسفند داشتی
1کاشمرخراسان رضوی

روستای کسرینه خیابان 

مدرس حاشیه خیابان 

50پالک

سایر250250جواد تیموریبانک کشاورزی

بانک کشاورزیدرگز نوخندان1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی3957
جواد حیدری 

زارع
سایر250250

سایر300300جواد خدادوستبانک توسعه تعاونروستای جعفر آباد1تربت حیدریهخراسان رضویدامداری3958

3959
پرورش گاو 

داشتی
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای دولت اباد

سایر300250جواد خسرآبادیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیبجستان روستای فخرآباد3بجستانخراسان رضویپرورش شترمرغ3960
جواد رحمتی 

فخرآباد
سایر500500

3961

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت

4خ امام خمینی- اباد
سایر250250جواد رضاییصندوق کارآفرینی امید
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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3962

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500جواد رمضانیبانک توسعه تعاونروستای شیخلو1تربت جامخراسان رضوی

سایر200200جواد شاکریپست بانکبردسکن روستا حسن اباد2بردسکنخراسان رضویدامداری3963

سایر300300جواد شجاعیپست بانکروستای سرباال1تربت حیدریهخراسان رضویزعفرانکاری3964

پست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری3965
جواد شجاعی 

نوده پشنگ
سایر500500

3966

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت 

22خ امام خمینی - اباد
سایر250250جواد عابدیانصندوق کارآفرینی امید

3967

دفتر خدمات 

پست بانک 

تجهیز)روستایی

)

1کاشمرخراسان رضوی
خراسان رضوی کاشمر 

کوهسرخ روستای نامق
پست بانک

جواد عباس زاده 

نامقی
سایر288288

3968

خدمات فنی 

ومهندسی 

کشاورزی

سایر450450جواد عصمتیپست بانکمهدی اباد1خلیل آبادخراسان رضوی

1رشتخوارخراسان رضویگوسفند داشتی3969
خراسان رضوی شهرستان 

روستای باسفر-رشتخوار
بانک کشاورزی

جواد علی نیا 

رشتخوار
سایر250250

سایر400400جواد فرستادهبانک توسعه تعاونروستای صنوبر2تربت حیدریهخراسان رضویدامداری3970



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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پست بانکنوده پشنگ، خ فردوسی3گنابادخراسان رضویگاوداری3971
جواد محمدزاده 

نوده پشنگ
سایر400400

2مشهدخراسان رضویدامداری3972
- مشهد -خراسان رضوی

روستای چنارک
سایر250200چراغعلی گرامبانک کشاورزی

3973

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500حامد آزدربانک کشاورزینیلشهر1تربت جامخراسان رضوی

3مشهدخراسان رضویگاوداری3974

- مشهد - خرااسن رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

حسن آباد آبروان

سایر250250حامد شیرازیبانک کشاورزی

سایر500500حامد لطفیبانک توسعه تعاونروستای فیض آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری3975

بانک توسعه تعاوندهنوخالصه1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری3976
حامد محیط 

آبادی
سایر500500

5مشهدخراسان رضویکارگاه خیاطی3977
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای کشف
سایر300300حامد مقدسیصندوق کارآفرینی امید

1تربت جامخراسان رضویکشت زعفران3978
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد
سایر250250حامد یوسفیبانک کشاورزی

پست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری3979
حبیب ارجمند 

نوده پشنگ
سایر500500

1تربت جامخراسان رضویدامداری3980

خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای برجک 

شیخی

سایر200200حبیب اهلل پوریانبانک کشاورزی
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3981

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای دولت آباد1تربت جامخراسان رضوی

حبیب اهلل 

حلیمی حاجی 

آباد ابراهیم

سایر500500

3982
پرورش دام 

سبک
سایر300300حبیب اله دهقانبانک توسعه تعاونروستای نوقاب1تربت حیدریهخراسان رضوی

3983

پرورش 

امداد )گوسفند 

( مشهد3منطقه 

1مشهدخراسان رضوی
مشهد خرکت مقابل مسجد 

( مشهد3امداد منطقه )
بانک کشاورزی

حبیب اله رسولی 

خرکت
سایر300300

1خلیل آبادخراسان رضویگاوداری3984
کوچه - روستای حسین اباد 

شهدا
پست بانک

حبیب اله 

محمدی
سایر250250

1خوافخراسان رضویگاوشیری3985
-خواف-خراسان رضوی

سالمی-بخش سالمی
بانک توسعه تعاون

حبیب اله 

یعقوبی سالمی
سایر500500

3986
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200حبیب مرحمتیصندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای بزنگان1سرخسخراسان رضوی

پست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری3987
حجت اله 

خدادادی
سایر500500

1فیروزهخراسان رضویزعفران کاری3988

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای بحرود

بانک کشاورزی
حجت حاجی 

بیگلو
سایر200200

3989
پرورش 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن روستای حسن 

چهاراه دوم 2آبادرضوان 

کنار چاه موتور آب

سایر160160حجت کرمیپست بانک

3990
دامداری 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای بزنگان2سرخسخراسان رضوی

حجت 

میرزادوستی
سایر200200
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1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک3991
خراسان رضوی کاشمر 

2روستای محمدیه خ ابکوه 
پست بانک

حسن ابراهیم 

نژادمحمدیه
سایر400400

3992

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای احمداباد-مه والت

7نبش امام رضا
سایر250250حسن احمدیپست بانک

3993

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت

14خ امام خمینی - اباد
صندوق کارآفرینی امید

حسن اسحق 

خانی
سایر250250

3994
پرورش دام 

سبک
سایر250250حسن اصغرنژادپست بانکروستای آبرود1تربت حیدریهخراسان رضوی

3995
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200حسن آبانصندوق کارآفرینی امیدقوش خزاعی1سرخسخراسان رضوی

3996
پرورش 

بلدرچین
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی کاشم 

روستای رزق اباد خ علی 

اکبری روبه روی علی 

3اکبری 

سایر200200حسن بافندهپست بانک

1باخرزخراسان رضویگوسفنداری3997
شهرستان باخرز روستای 

سیه الخ
بانک کشاورزی

حسن بهلولی 

سیاه الخ
سایر250250

سایر500500حسن پالیزپست بانکبیمرغ2گنابادخراسان رضویگاوداری3998

3999
دامداری 

(تبادکان)
سایر250250حسن پیراستهبانک کشاورزیروستای حسین آباد2مشهدخراسان رضوی

4000

پروررش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالنژاد

سایر400400حسن ترینهصندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی
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1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک4001

خراسان رضوی کاشمر 

روستای قلعه باال خ امام بعد 

5از امام 

پست بانک
حسن تیموری 

قلعه باال
سایر456456

1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفد4002

- روستای ابراهیم اباد

نرسیده به کوچه صاحب 

4الزمان 

پست بانک
حسن جانی 

طاهری
سایر232232

4003
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی

حسن جباری 

بزدی
سایر500500

4004
پرورش دام 

سبک پرواربندی
سایر250250حسن جالیربانک توسعه تعاونبردسکن روستای حطیطه1بردسکنخراسان رضوی

4005

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای ازغند - مه والت

کوچه مسجد
صندوق کارآفرینی امید

حسن حالج 

ازغندی
سایر250250

سایر500500حسن خیریبانک توسعه تعاونروستا درونه- بردسکن 1بردسکنخراسان رضویدامداری4006

2مشهدخراسان رضویپوشاک4007
بخش احمد اباد روستای 

سلطان اباد
سایر300300حسن راعیبانک توسعه تعاون

سایر250250حسن رحمتیبانک کشاورزیدرگز ارتیان1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4008

4009
پرورش دام 

سبک
پست بانکطرازخاکی1فریمانخراسان رضوی

حسن رمضانی 

طراز خاکی
سایر250250

1فیروزهخراسان رضویپرورش گوسفند4010

خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه بخش مرکزی 

روستای معتمدیه

سایر300250حسن رنگانیبانک کشاورزی

4011
پرورش 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن شهر انابد دهستان 

درونه روستای رسن
سایر200200حسن زواربانک کشاورزی
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4012

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

پست بانکروستای ازغند- مه والت 1مه والتخراسان رضوی
حسن سیفی 

ازغندی
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای بهلول آباد-باخرز1باخرزخراسان رضویدامداری4013
حسن شریفی 

باغکی
سایر500500

4014
پرورش گاو 

شیری
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای شوری بزرگ

سایر400330حسن شیرنژادبانک کشاورزی

4015

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر300300حسن صابر بجدنصندوق کارآفرینی امیدششتمد روستای بجدن2سبزوارخراسان رضوی

1رشتخوارخراسان رضویگوسفند داشتی4016

خراسان رضوی شهرستان 

-شهر جنگل-رشتخوار

روستای جنت آباد

سایر500500حسن صادقیبانک کشاورزی

1رشتخوارخراسان رضویگوسفند داشتی4017

خراسان رضوی شهرستان 

-شهر جنگل-رشتخوار

روستای جنت اباد

سایر500500حسن صادقیبانک کشاورزی

4018

پرورش دام 

 )سبک 

گوسفند داشتی 

)

2بجستانخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد- بجستان 
سایر400400حسن صادقیانبانک کشاورزی

1کاشمرخراسان رضویزنبور داری4019
خراسان رضوی کاشمر 

روستای کریز کوچه پایتخت
سایر240240حسن صمیمیپست بانک

4020
پرورش دام 

سبک
سایر250250حسن عابدینیبانک کشاورزیروستای اسفیز1تربت حیدریهخراسان رضوی
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4021
پرورش گاو 

شیری
1مه والتخراسان رضوی

خراسان رضوی : نام استان 

مه والت نام : نام شهرستان 

: حومه نام روستا : دهستان

9531113917حسن آباد 

سایر300300حسن فیروزیبانک کشاورزی

4022
صنایع چوبی و 

ام دی اف
1کاشمرخراسان رضوی

روستای عارف آبادخ امام 

علی رو به روی نانوایی
پست بانک

حسن فیض 

عارفی
سایر384384

4023
پرورش دهنده 

زنبور عسل
سایر200200حسن لطیفبانک کشاورزیچناران روستای فریزی1چنارانخراسان رضوی

4024

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

خ - روستای سلطان آباد 

ولی عصر

پست بانک
حسن محمدی 

بایزیدی
سایر250250

سایر300300حسن مدبرزادهصندوق کارآفرینی امیدرشتخوار1رشتخوارخراسان رضویپرورش قارچ4025

سایر300300حسن مرادیپست بانکلوشاب1فریمانخراسان رضویدام سبک4026

1باخرزخراسان رضویگاوداری4027
شهرستان باخرز روستای 

کردیان
بانک کشاورزی

حسن مرادی 

ارخودی
سایر250250

1فیروزهخراسان رضویزعفران کاری4028

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای همت اباد زمانی

سایر400350حسن مرادی نیابانک کشاورزی

4029
تولید ادوات 

کشاورزی
1سبزوارخراسان رضوی

- روستای ایزی- سبزوار

19شهدا
سایر500500حسن مشکانیصندوق کارآفرینی امید

4030
پرورش شتر 

مرغ
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی کاشمر 

بخش کوهسرخ روستای 

ایور خ گلستان

پست بانک
حسن واحدی 

ایوری
سایر224224
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1مشهدخراسان رضویدام سبک4031
بخش احمد اباد روستای 

حسن اباد
بانک کشاورزی

حسنعلی غریب 

نواز
سایر250250

پست بانکصحرا بردسکن2بردسکنخراسان رضویزنبورداری4032
حسین ابراهیم 

زاده
سایر300300

4033

خدمات مدرن 

سازی وتعمیر 

ماشین االت 

کشاورزی

سایر200200حسین اخمدیپست بانکجعفر اباد1خلیل آبادخراسان رضوی

سایر250250حسین ارامیصندوق کارآفرینی امیدمزده1خلیل آبادخراسان رضویدامداری4034

4035

گوسفندداری 

وپرورش دام 

سبک

1خوافخراسان رضوی
-خواف-خراسان رضوی

سده-بخش سالمی 
سایر300300حسین آتش جامبانک کشاورزی

4036
پرورش گاو 

شیری
1مه والتخراسان رضوی

روستای علی - مه والت 

جنب مخابرات- آباد 
بانک کشاورزی

حسین آتشکه 

علی آباد
سایر300300

1باخرزخراسان رضویگوسفنداری4037
شهرستان باخرز روستای 

ارخود
سایر200200حسین بابرکتبانک کشاورزی

4038
دامداری 

گوسفند داشتی
بانک توسعه تعاونسرخس روستای شورلق2سرخسخراسان رضوی

حسین باغ 

شیرین
سایر400400

4039

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
-روستای علی اباد- مه والت

 کوچه اسیاب
سایر250250حسین بایزیدیصندوق کارآفرینی امید

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4040
-بخش روداب-سبزوار

روستای برآباد
سایر200200حسین برآبادیصندوق کارآفرینی امید

4041
پرورش زنبور 

عسل
1سبزوارخراسان رضوی

شهرستان سبزوار بخش 

مرکزی روستای بالش آباد
پست بانک

حسین بهداد 

کیان
سایر308308
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4042

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

شهن آباد کوچه شرکت 

تعاونی قدیم میالن حمام

بانک کشاورزی
حسین بی 

نظیرشهنابادی
سایر500500

سایر500500حسین پوراکبرپست بانکروستا زیرک اباد- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامداری4043

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4044
-بخش روداب-سبزوار

روستای تسبند
سایر250250حسین تسبندیبانک کشاورزی

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4045
روستای -روداب-سبزوار

تسبند
سایر300300حسین تسبندیبانک توسعه تعاون

4046
تولید شیرینی 

جات محلی
سایر500500حسین تقی زادهپست بانکبیلند4گنابادخراسان رضوی

4047
 )کشاورزی 

(زعفران کاری 
2خلیل آبادخراسان رضوی

خیابان - روستای سرمزده

شهید پیغمری
سایر296296حسین جهانیپست بانک

4048
دامداری 

(گوسفند داری)
سایر250250حسین چشمیبانک کشاورزیداورزن روستای چشام1داورزنخراسان رضوی

پست بانکتربت رضاشهر1تربت حیدریهخراسان رضویزعفرانکاری4049
حسین حسن 

زاده
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدروستای حجت آباد-جغتای1جغتایخراسان رضویکابینت سازی4050
حسین حسین 

پور
سایر500500

1مشهدخراسان رضویدام سبک4051
بخش احمد اباد شهر ملک 

اباد
بانک کشاورزی

حسین حسین 

زاده کروجی
سایر200200

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4052

-خواف-خراسان رضوی

روستا ده -بخش زوزن

خطیب

پست بانک
حسین حسینی 

بهلولی
سایر300300
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4053

پرورش دام 

سبک 

 (گوسفند)

همراه با اصالح 

نژاد

1زاوهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

زاوه بخش مرکزی روستای 

حشمت آبادد خیابان اصلی 

کوچه روبروی مزار

سایر300300حسین خاوشیبانک کشاورزی

4054
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200حسین خداشاهیصندوق کارآفرینی امیدروستای خداشاه2جغتایخراسان رضوی

پست بانکروستای صنوبر1تربت حیدریهخراسان رضویدام سبک4055
حسین خوش 

صحبت
سایر250250

1مشهدخراسان رضویدامداری4056

بخش احمد آباد روستای 

سرغایه ابتدای روستا سمت 

چپ اولین میالن انتهای 

میالن

سایر250250حسین دهقانیبانک کشاورزی

4057

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر250250حسین دیانتبانک کشاورزیکالته آقامحمد1تربت جامخراسان رضوی

سایر300300حسین رجاییپست بانکروستای ابدارو1تربت حیدریهخراسان رضویدامداری4058

4059

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش سلیمان روستای 

کشکک روبروی مدرسه 

طلوع فجر

بانک کشاورزی
حسین رسولی 

آواز
سایر250250

4060
پرورش 

شترمرغ گوشتی
1مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای محمدآباد قدس
سایر500500حسین روزشناسصندوق کارآفرینی امید
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2مشهدخراسان رضویپوشاک4061
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای مهدی آباد
سایر300300حسین روستاییپست بانک

4062

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای ازغند - مه والت 

کوچه ارگ
بانک کشاورزی

حسین زمانی 

ازغندی
سایر250250

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4063
-خواف-خراسان رضوی

قاسم آباد-بخش زوزن
سایر500500حسین زنگنهبانک کشاورزی

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4064

-خواف-خراسان رضوی

روستای -بخش زوزن

ابراهیمی

بانک کشاورزی
حسین زنگنه 

ابراهیمی
سایر400400

سایر250250حسین سراجهبانک کشاورزیسراجه جنب استخر1خوشابخراسان رضویدامداری4065

4066
دامداری و 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

-روستا زمان اباد - بردسکن 

3 خ جمهوری 
سایر500500حسین شمسیبانک توسعه تعاون

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک4067

خراسان رضوی کاشمر 

اراضی روستای اسحاق اباد 

 5میالن شهید جابری 

انتهای میالن

سایر250250حسین شیاریبانک کشاورزی

2تربت جامخراسان رضویزعفران4068
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد
سایر250250حسین صاحبیبانک کشاورزی

4069
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

تربت جام صالح اباد 

روستای کالته ابوالقاسم
بانک توسعه تعاون

حسین طالبی 

کهدویی
سایر500500

بانک کشاورزیبخش رودداب- سبزوار1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4070
حسین عباسی 

هروی
سایر250250

4071
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حسین عبدالهیانصندوق کارآفرینی امیدروستای ارخود- باخرز1باخرزخراسان رضوی
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4072

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر250250حسین عطائیصندوق کارآفرینی امیدروستای شخلو1تربت جامخراسان رضوی

4073
پرورش 

گوسفند داشتی
1باخرزخراسان رضوی

شهرستان باخرز روستای 

ارزنه
صندوق کارآفرینی امید

حسین علی 

اسدی
سایر500500

پست بانککاریزحاج محمدجان1فریمانخراسان رضویدام سبک4074

حسین غریب 

شاهی حاجی 

ابادی

سایر250250

سایر500500حسین فغانیپست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری4075

سایر500500حسین فنائیپست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری4076

سایر286286حسین قلی زادهبانک توسعه تعاونروستا اسالم اباد- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامپروری4077

بانک کشاورزیبجستان روستای ابوالخازن2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4078
حسین گل زاده 

پور
سایر400400

4079
دامداری 

گوسفند داشتی
بانک توسعه تعاونشوریجه1سرخسخراسان رضوی

حسین گالوی 

موخر
سایر400400

1سبزوارخراسان رضویگاو داری4080
- بخش روداب- سبزوار

روستای ملوند
صندوق کارآفرینی امید

حسین لطف 

آبادی
سایر500500

4081

دفتر خدمات 

پست بانک 

روستایی

سایر400400حسین محمدیپست بانکسعدالدین1خلیل آبادخراسان رضوی

4082
پرورش دام 

سبک
سایر500500حسین مزاریپست بانکتربت حیدریه روستای اومی2تربت حیدریهخراسان رضوی
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4083

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای خیرآباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
حسین ملکی 

خیرآبادی
سایر250250

سایر500500حسین مهربخشپست بانکنوده گناباد3گنابادخراسان رضویگاوداری4084

4085
پرورش دام 

سبک
پست بانکملکی1تربت حیدریهخراسان رضوی

حسین میرزایی 

چوالنک
سایر300300

4086
پرورش)دامداری

( گوسفند
سایر232232حسین نادریپست بانککاهه1خلیل آبادخراسان رضوی

سایر500500حسین نخعیپست بانکروستا زنگینه2بردسکنخراسان رضویدامداری4087

4088
دامداری 

(گوسفند داری)
سایر250250حسین نهاردانیبانک کشاورزیداورزن روستای نهالدان1داورزنخراسان رضوی

1مشهدخراسان رضویدامداری4089

- مشهد - خراسان رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

جالل آباد

سایر500400حسین یعقوبیبانک کشاورزی

4090

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای خیرآباد1تربت جامخراسان رضوی
حسینعلی 

انصاری فر
سایر250250

1مشهدخراسان رضویدامداری4091

- مشهد - خراسان رضوی

روستای - منطقه رضویه 

چاهک

سایر500400حسینعلی آشناگربانک کشاورزی

1قوچانخراسان رضویخرید تراکتور4092
خراسان رضوی،شهرشتان 

قوچان، روستای قیطاقی
بانک توسعه تعاون

حسینعلی رجب 

نژاد
سایر500500
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4093

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیبزد1تربت جامخراسان رضوی
حسینعلی 

شکوری بزدی
سایر500500

4094

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
خراسان رضوی تربت جام 

روستای مومن اباد
پست بانک

حسینعلی 

عباسپور
سایر300300

4095

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400حلیمه محمودیصندوق کارآفرینی امیدروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی

4096
دامداری 

(گوسفند داری)
1داورزنخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

داورزن روستای باقر اباد
سایر250250حمزه باقر ابادیبانک کشاورزی

4097
پرورش دام 

سبک
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

چرم
بانک کشاورزی

حمید تیمورزاده 

چرمی
سایر500500

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک4098
کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای کریز خ باغدشت
پست بانک

حمید حسین 

زاده کریزی
سایر200200

پست بانکروستای گرماب1تربت حیدریهخراسان رضویدام سبک4099
حمید رضا 

اکبری گرمابی
سایر300300

4100
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیروستای اسفیز1تربت حیدریهخراسان رضوی

حمید رضا 

سرانجام
سایر300300
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4101

نصب راه اندازی 

سیستم های 

برق خورشیدی

1بینالودخراسان رضوی
طرقبه روستای طرقدر بین 

257 پالک 15 و 13
صندوق کارآفرینی امید

حمید رضا قاسم 

زاده طرقدری
سایر500500

4102
پرورش)دامداری

( گوسفند
1خلیل آبادخراسان رضوی

کالته شادی خ امام حسین 

1
سایر232232حمید رضا نوریپست بانک

4103

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500حمید زنگنهصندوق کارآفرینی امیدروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4104
-خواف-خراسان رضوی

نهور-بخش سنگان
پست بانک

حمید صفایی 

دالکه
سایر300300

4105

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی
حمید عطاردی 

بزدی
سایر500500

4106
دامداری 

(گوسفند داری)
1داورزنخراسان رضوی

داورزن روستای کلالته 

مزینان
سایر250250حمید کالتهبانک کشاورزی

1بردسکنخراسان رضویدامداری4107
- روستا برجک - بردسکن 

کنار مسجد
سایر500500حمید نخعیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدتقی اباد1فریمانخراسان رضویدام سبک4108
حمیدرضا قربان 

زاده
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدکاریزنو1تربت جامخراسان رضویتولیدی پوشاک4109

حمیدرضا محمد 

یوسفی قلعه 

شیری

سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

بانک توسعه تعاونفیروزه روستای شوراب3فیروزهخراسان رضویزعفران کاری4110
حمیده حسین 

آبادی
سایر450450

4111

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400حمیده خاکشورصندوق کارآفرینی امیدروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی

4112

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1سرخسخراسان رضوی
روستای چشمه - سرخس 

شور
سایر150150حیدر قلی خیربانک توسعه تعاون

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4113
-خواف-خراسان رضوی

نهور-بخش سنگان
پست بانک

خدامراد رستم 

پور
سایر300300

4114

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400خدیجه ذکی پوربانک توسعه تعاونروستای باغسنگان علیا1تربت جامخراسان رضوی

4115
پرورش گاو 

شیری
بانک توسعه تعاونروستای ارخود-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

خدیجه 

عبدالهیان 

ارخودی

سایر500500

1مشهدخراسان رضویدامداری4116
-مشهد -خراسان رضوی

روستای چارک
سایر250200خدیجه محمدیبانک کشاورزی

4117

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400خدیجه مالکصندوق کارآفرینی امیدروستای اندای1تربت جامخراسان رضوی
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بانک کشاورزیدرگز خادمانلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4118
خسرو خسروی 

خادمانلو
سایر500500

4119

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500داود ابراهیمیبانک توسعه تعاونبزد1تربت جامخراسان رضوی

4120

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500داود بایزهبانک کشاورزیلنگر1تربت جامخراسان رضوی

سایر300300داود بهرمانیبانک توسعه تعاونخوجان1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4121

4122

طرح تجهیز 

کارگاه 

تعمیرخودرو 

جهت اخذ 

نمایندگی ایران 

خودرو

2کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بلوار امام 

رضا جنب پمپ بنزین 

تعمیرگاه اتومبیل مرادی

سایر500500داود مرادیصندوق کارآفرینی امید

4123

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500داود نیک پیپست بانکروستای حاجی آباد1تربت جامخراسان رضوی

بانک کشاورزیروستای اسو3گنابادخراسان رضویگاوداری شیری4124
داوود محمدی 

بیمرغی
سایر400400
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4125

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیانابد حسین اباد1بردسکنخراسان رضوی
دین محمد پرده 

شناس
سایر500500

4126

پرورش دام 

گوسفند )سبک 

همراه  (داشتی 

با اصالح نژاد

2زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

برزو

بانک کشاورزی
ذبیح اله بلوچ 

قرایی
سایر500500

4127

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

صندوق کارآفرینی امیددولت آباد1تربت جامخراسان رضوی
ذبیح اله سعیدی 

رباط
سایر500500

4128

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500رامین بخشیبانک کشاورزیروستای رباط پایین جام1تربت جامخراسان رضوی

4129
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدروستای کافچ- باخرز1باخرزخراسان رضوی

رامین شهسواری 

الجی
سایر500500

سایر250250ربابه سعادتیبانک کشاورزیابوسعدی1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4130

1مه والتخراسان رضویپرورش گوسفند4131
- روستای مهنه- مه والت

28 و 26بین ابوسعید 
صندوق کارآفرینی امید

رجب صفایی 

مهنه
سایر500500

4132
پرورش 

گوسفند داشتی
2باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

ارزنه

سایر800800رجب عامریبانک کشاورزی
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4133

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای شخلو1تربت جامخراسان رضوی
رجب علی پور 

بلوچی
سایر500500

2بجستانخراسان رضویدامداری4134
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای زین آباد- بجستان 
سایر500500رجبعلی حسینیبانک کشاورزی

4135
گوس)دامپروری

(فندداری
2قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای خمارتاش
بانک کشاورزی

رجعبلی ندایی 

خمارتاش
سایر500500

بانک کشاورزیدرگز خادمانلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4136

رحمان 

شیروانیان 

خادمانلو

سایر250250

4137

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر250250رحمت ابدالیپست بانکروستای یاقوتین1تربت جامخراسان رضوی

4138
پرورش دام 

سبک
سایر300300رحمت اله شیخهاپست بانکروستای اومی1تربت حیدریهخراسان رضوی

بانک کشاورزیروستای فخرآباد2بجستانخراسان رضویخدمات دام4139
رحمت زراعت 

پیشه
سایر500500

سایر300300رحیم نامقیانبانک توسعه تعاونچاه دهنو خان-تایباد2تایبادخراسان رضویدامداری4140
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4141

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی
رستم حسینی 

اسکندری
سایر500500

سایر500500رسول سروقامتپست بانکروستا ابراهیم اباد- بردسکن 1بردسکنخراسان رضویدامداری4142

4143
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500رسول نوروزیپست بانکروستای ارخود-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

بانک توسعه تعاونکهنه آب1سبزوارخراسان رضویگاو داری4144
رضا اسماعیلی 

خوشمردان
سایر500500

1تایبادخراسان رضویدامداری4145
روستای ارزه -کاریز-تایباد

علیا
سایر200200رضا اله یاریبانک کشاورزی

سایر300300رضا اندمهبانک توسعه تعاونمسک آباد1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4146

سایر300300رضا آذرنیوهبانک توسعه تعاونروستای صنوبر1تربت حیدریهخراسان رضویدامداری4147

1مه والتخراسان رضویMDFنجاری 4148
شهرستان مه والت روستای 

۴احمدابادخیابان عدالت
پست بانک

رضا بخشی 

احمداباد
سایر250250

سایر200200رضا برومند نقابیپست بانکنقاب1خلیل آبادخراسان رضویدامداری4149

4150

کارگاه تولید و 

مونتاژچرخ 

خیاطی

1کاشمرخراسان رضوی
کاشمر روستای فروتقه باقر 

7العلوم
سایر464464رضا بیابانیپست بانک

4151
خرید ادوات 

کشاورزی
2جوینخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

جوین روستای انداده
سایر430430رضا پورلطفیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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سایر150150رضا تبرزدبانک توسعه تعاونروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4152

سایر250250رضا جنتی وثوقپست بانککاریزحاج محمدجان1فریمانخراسان رضویدام سبک4153

4154
پرورش دام 

سبک
سایر300300رضا حسن زادهپست بانکروستای پنگی1تربت حیدریهخراسان رضوی

4155
پرورش دام 

سبک
پست بانکروستای دیزقند1تربت حیدریهخراسان رضوی

رضا حسن زاده 

گوجی
سایر300300

4156

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای زرمهر- مه والت

10خ امامت 
صندوق کارآفرینی امید

رضا حسینی 

زرمهری
سایر250250

4157
پرورش 

گوسفند داشتی
1مه والتخراسان رضوی

روستای عبدل - مه والت

23خ امام خمینی- اباد
سایر250250رضا خسرویصندوق کارآفرینی امید

2مشهدخراسان رضویسوپر لبنیات4158
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای قلعه افغان
صندوق کارآفرینی امید

رضا خوش روی 

کوران کردیه
سایر300300

4159
تولید رب 

سنتی و دانه انار
5بردسکنخراسان رضوی

روستا علی اباد - بردسکن 

کشمر
سایر500500رضا رحمانیبانک توسعه تعاون

سایر500500رضا رشیدیپست بانکبیمرغ3گنابادخراسان رضویگاوداری4160

4161

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر500500رضا رمضانیبانک کشاورزیششتمد روستای عزیز آباد1سبزوارخراسان رضوی

4162

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
-روستای احمداباد- مه والت

9خ قایم
بانک کشاورزی

رضا روشن دل 

احمدابادی
سایر250250
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4163
کارگاه تولید 

پوشاک
سایر500500رضا زرقانیصندوق کارآفرینی امیدروستای زرقان-جغتای1جغتایخراسان رضوی

3بردسکنخراسان رضویدامداری4164
- دهستان درونه - بردسکن 

روستا مهالر پایین
سایر500500رضا زمانیبانک توسعه تعاون

4165

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500رضا زمردی بزدیبانک کشاورزیروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی

4166
پرورش بز 

شیری
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

روستای سردق- بجستان 
سایر500500رضا زینتیبانک کشاورزی

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک4167

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر روستای نای خ 

5امیری

سایر200200رضا شایسته ناییپست بانک

4168
پرورش دام 

سبک
2کالتخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی 

دهستان - شهرستان کالت 

روستای - هزار مسجد 

حاجی اباد

سایر500500رضا شیخ کانلوبانک کشاورزی

4169
دامداری 

گوسفند داشتی
2سرخسخراسان رضوی

سرخس روستای قوش 

خزایی
صندوق کارآفرینی امید

رضا عرب 

حمیدی
سایر200200

4170
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدابوچناری2جغتایخراسان رضوی

رضا علی 

ابوچناری
سایر200200

4171
کارگاه نجاری 

(تبادکان)
3مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای اکبر آباد
سایر400400رضا غفاری ابردهصندوق کارآفرینی امید

4172
پرورش 

گاوشیری
1تربت حیدریهخراسان رضوی

روستای اهلل - تربت حیدریه 

اباد
سایر250250رضا غفوری فردبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1مه والتخراسان رضویتولیدی پوشاک4173

- شهرستان مه والت 

امام -روستای حسن آباد 

21رضا 

پست بانک
رضا فدوی همت 

ابادی
سایر150150

4174

پرورش 

امداد )بلدرچین 

( مشهد3منطقه 

1مشهدخراسان رضوی

مشهد روستای زیرکن 

 درب 3/2 ک 3حسن زاده

( مشهد3امداد منطقه ) 2

سایر250205رضا کالته عربیبانک کشاورزی

4175

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
-روستای احمداباد- مه والت

5 خ قایم 
سایر250250رضا کالهدرازصندوق کارآفرینی امید

4176
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200رضا کلویصندوق کارآفرینی امیدکندکلی1سرخسخراسان رضوی

سایر250250رضا گوهری کاهوبانک کشاورزیدرگز کاهو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4177

پست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری4178
رضا محمدزاده 

نوده پشنگ
سایر500500

4179
دامداری 

(تبادکان)
2مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای دزق
سایر250250رضا مالیی دزقبانک کشاورزی

4180
دامداری 

(گوسفند داری)
سایر250250رضا مهریپست بانکداورزن روستای مهر1داورزنخراسان رضوی

4181
پرورش 

گوسفند پرواری
2کاشمرخراسان رضوی

روستای -کوهسرخ-کاشمر

خضربیگ
بانک کشاورزی

رضا نجاتی 

خضربیگی
سایر300300

1کاشمرخراسان رضویدامداری4182
کاشمر کوهسرخ روستای 

خضر بیگ
پست بانک

رضا نجاتی 

خضربیگی
سایر256256



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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4183

پرواربندی 

 50گوسفند 

راس

سایر250250رضا نظام نخعیبانک کشاورزیششتمد روستای مچ2سبزوارخراسان رضوی

4184
بسته بندی 

کشمش
سایر211211رضا نوریپست بانک2جعفر اباد نبش امام رضا 1خلیل آبادخراسان رضوی

4185
پرورش دام 

سبک
1تربت حیدریهخراسان رضوی

اخر -روستای درخت سنجد 

روستا
بانک کشاورزی

رضوان اختیاری 

کاریز باال
سایر300300

4186
پرورش 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن روستای حسن آباد 

خیابان کشاورز
سایر160160رقیه زارعیپست بانک

4187
تولید فرش 

دستباف
1قوچانخراسان رضوی

- قوچان - خراسان رضوی

بعد از - روستای کلوخی 

شعبه نفت

پست بانک
رقیه یوسف نیای 

کلوخی
سایر150150

بانک توسعه تعاونروستای چهاربرجی-تایباد2تایبادخراسان رضویزعفران4188
رمضان رحیم 

بایی
سایر300300

4189

پرورش 

گوسفندداشتی 

همراه بااصالح 

نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

سهل آباد کوچه آژانس 

عدالت

بانک کشاورزی
رمضان سلطانی 

میرزایی
سایر500500

4190
پرورش 

زنبورعسل
1کاشمرخراسان رضوی

کاشمر روستای قوچ پلنگ 

6خ بعثت
پست بانک

رمضان یوسفی 

قوچ پلنگ
سایر424424

4191
پرورش دام 

سبک
1تربت حیدریهخراسان رضوی

روستای عریان مقابل 

دهیاری
سایر300300رمضانعلی اکبریانپست بانک

4192
پرورش شتر 

مرغ
1خلیل آبادخراسان رضوی

روستای جغفر اباد امام علی 

14
سایر240240رمضانعلی شجعیپست بانک

بانک کشاورزیروستای خیرآباد-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4193
رمضانعلی صادق 

راد
سایر250250
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پست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری4194
رمضانعلی 

طهماسبی
سایر500500

4195
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500روح اهلل ایزیصندوق کارآفرینی امیدروستای اجیر1سبزوارخراسان رضوی

سایر300300روح اهلل ساالریبانک توسعه تعاونچاه ساالر1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4196

4197

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500روح اله اعظمیصندوق کارآفرینی امیدشیخلو1تربت جامخراسان رضوی

سایر300300روح اله جعفریبانک توسعه تعاونصومعه1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4198

4199
تبادکا)دامداری

(ن
سایر300300روح اله عرفانیصندوق کارآفرینی امیدروستای گوارشک2مشهدخراسان رضوی

4200
پرورش گاو 

شیری
سایر500500روح اله نوروزیصندوق کارآفرینی امیدروستای ارخود- باخرز1باخرزخراسان رضوی

4201

پرورش 

گوسفند داشتی 

نژاد مغانی

صندوق کارآفرینی امیدروستای کافچ-باخرز 1باخرزخراسان رضوی
روح انگیز 

آبریزگان
سایر500500

4202

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر300300زمرد عباس پوربانک توسعه تعاونروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی
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4203

پرورش 

گوسفند داشتی 

(مغانی )

1باخرزخراسان رضوی
شهرستان باخرز روستای 

ارخود
بانک توسعه تعاون

زهرا احمدی 

ارخودی
سایر500500

سایر450450زهرا اسدالهیصندوق کارآفرینی امیدبجستان بخش یونسی1بجستانخراسان رضویدامداری4204

4205
پرورش 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

شهرستان بردسکن 

روستای مظفرآباد خیابان –

امام رضا امام 

22پالک10رضا

سایر250250زهرا افتادهبانک توسعه تعاون

4206

کاشت 

وبرداشت گل 

زعفران

بانک توسعه تعاونروستای ارخود-باخرز 1باخرزخراسان رضوی
زهرا امامدادی 

کردیانی
سایر500500

4207

پرورش دام 

گوسفند )سبک 

همراه  (داشتی 

با اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش سلیمان روستای 

کاهیجه منزل رضا کله

سایر500500زهرا امیریپست بانک

1قوچانخراسان رضویپرورش گوسفند4208
خراسان رضوی قوچان 

روستای جوزان
سایر400400زهرا بردبارصندوق کارآفرینی امید

4209

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400زهرا ترینهصندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی
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4210

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400زهرا جانیصندوق کارآفرینی امیدروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی

4211
پرورش گاو 

گوشتی و شیری
2قوچانخراسان رضوی

قوچان روستای مزرج 

خیابان شهید علیرضا 

رمضانی

سایر500500زهرا جهانیبانک کشاورزی

4212

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500زهرا حسنیپست بانکروستای شوراب علیا1تربت جامخراسان رضوی

4213

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1سرخسخراسان رضوی
روستای تپه - سرخس 

میراحمد
سایر300300زهرا خمبربانک توسعه تعاون

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4214
-خواف-خراسان رضوی

نقاب-بخش مرکزی
سایر500500زهرا دلیرپورپست بانک

بانک کشاورزیسفیدسنگ1فریمانخراسان رضویدام سبک4215
زهرا زمینی 

سفیدسنگی
سایر250250

سایر300300زهرا سرانجامصندوق کارآفرینی امیدروستای اسفیز1تربت حیدریهخراسان رضویدام سبک4216

4217

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400زهرا سعادت نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال آبااد1تربت جامخراسان رضوی
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4218
کارگاه تولید 

لباس بچگانه
سایر500500زهرا صادقیصندوق کارآفرینی امیدروستای دهنو خیابان اصلی4خلیل آبادخراسان رضوی

4219

پرورش گاو 

 راس 7 )شیری 

)

سایر500500زهرا صفریصندوق کارآفرینی امیدقوچان بعد از کشتار گاه دام1قوچانخراسان رضوی

4220

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400زهرا عیدیبانک توسعه تعاونروستای پاجوب1تربت جامخراسان رضوی

4221

پرورش 

گوسفند داشتی 

(مغانی )

سایر500500زهرا غالم پورصندوق کارآفرینی امیدروستای ارخود-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4222

خواجه بچه باالتر از انبار 

سمت راست داخل کوچه 

کرم - بن بست درب روبرو 

قهوه ای

سایر500500زهرا محمد آبادیبانک توسعه تعاون

4223

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای دهنه شور
سایر200200زهرا مشکانیصندوق کارآفرینی امید

4224

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر300300زهرا یوسفیانپست بانکروستای قلعه سرخ1تربت جامخراسان رضوی
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4225

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای قلعه سرخ1تربت جامخراسان رضوی
زهره بالفروش 

حسینی
سایر400400

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4226
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای حارث آباد
سایر330330زهره راستگوپست بانک

4227

دفتر خدمات 

پست بانک 

روستایی

سایر500500زهره شهسواریپست بانکرشتخوار روستای ملک آباد1رشتخوارخراسان رضوی

4228

پرورش گاو 

شیری با هدف 

آمیخته گری

پست بانکروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی
زهره عبدی قره 

چماق رونجی
سایر500500

سایر500500زهره عزیزیبانک توسعه تعاونارزنه-باخرز1باخرزخراسان رضویکشت زعفران4229

4230

پرورش 

گوسفند داشتی 

نژاد مغانی

1باخرزخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی

روستای ارخود- باخرز
سایر500500زهره غالم پوربانک توسعه تعاون

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4231

-خواف-خراسان رضوی

-قاسم آباد-بخش زوزن

بلوارمعلم

سایر300300زیبا زنگنهبانک کشاورزی

1تایبادخراسان رضویقالیبافی4232
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان اباد
صندوق کارآفرینی امید

زیبا ماکویی 

مقدم بجگانی
سایر100100

4233

پرورش کبک 

به ظرفیت 

قطعه5000

3داورزنخراسان رضوی
روستای -شهرستان داورزن

باشتین
سایر200200زینب باشتنیصندوق کارآفرینی امید
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4234

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

سایر150150زینب براوِِِِییبانک توسعه تعاونسرخس روستای شور قلعه1سرخسخراسان رضوی

بانک توسعه تعاونکردیان-باخرز1باخرزخراسان رضویکشت زعفران4235
زینب عطایی 

کردیانی
سایر500500

سایر250250ساالر ایمانیبانک کشاورزیدرگز چاپشلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4236

4237

احداث باشگاه 

بدنساز)ورزشی

(ی

1جغتایخراسان رضوی
جغتای بلوار آزادگان 

6 پالک 12آزادگان 
صندوق کارآفرینی امید

سبیکه سادات 

حسینی نسب
سایر500500

سایر250250سجاد خدادادیبانک کشاورزیدرگز گرنی1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4238

1کاشمرخراسان رضویدامداری سنگین4239

خراسان رضوی کاشمر 

روستای مغان انتهای 

4رسالت

پست بانک
سجاد رحمانی 

قصونی
سایر448448

پست بانکمزده خ امام رضا1خلیل آبادخراسان رضویزعفران کاری4240
سجاد زاده 

رمضان
سایر216216

4241
پرورش دام 

سبک
سایر300300سجاد فیاضبانک توسعه تعاونروستای اله آباد1تربت حیدریهخراسان رضوی

3بردسکنخراسان رضویپرورش شتر4242
- دهستان درونه - بردسکن 

روستا صالحیه
سایر500500سجاد قانعیبانک توسعه تعاون

1مشهدخراسان رضویدامداری4243

- مشهد - خراسان رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

سلیمانی

بانک کشاورزی
سجاد میش 

مست
سایر500400

4244
پرورش زنبور 

عسل
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی فروتقه خ 

 چهار راه اول سر 5امام رضا

نبش

سایر400400سعید ثابتی مقدمپست بانک
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4245
پرورش)دامداری

( گوسفند
1خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل اباد شهید فخار کوچه 

بنفشه
سایر200200سعید حسنیصندوق کارآفرینی امید

سایر300300سعید رستمیصندوق کارآفرینی امیدمهدی اباد1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند4246

4247

پرورش 

گوسفند داشتی 

نژاد مغانی

سایر500500سعید رضاییصندوق کارآفرینی امیدباخزر روستای پل بند1باخرزخراسان رضوی

4248

ساخت ادوات 

کشاورزی و 

دامپروری

سایر500500سعید صادقیبانک توسعه تعاونبیلند3گنابادخراسان رضوی

سایر500500سعید علیزادهپست بانکشهراباد- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامداری4249

4250

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400سعید عمادی پوربانک توسعه تعاونروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی

4251

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400سکینه جعفرزادهبانک توسعه تعاونروستای کاریزنو1تربت جامخراسان رضوی

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره4252
- شهرستان خوشاب

روستای چرو
سایر200200سکینه چرویصندوق کارآفرینی امید

4253
پرورش گاو 

شیری
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای کالته شوری

سایر400350سکینه حاجیانیبانک 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 

سایر500500سکینه حیدریصندوق کارآفرینی امیدرشتخوار روستای فتح اباد1رشتخوارخراسان رضویپرورش گوسفند4254

4255

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای قزقاوه1تربت جامخراسان رضوی
سکینه میرکی 

قرایی
سایر300300

4256

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت

38خ امام خمینی- اباد
بانک کشاورزی

سلطان 

کالهدرازی
سایر250250

1کاشمرخراسان رضویدامداری سنگین4257
خراسان رضوی کاشمر 

14روستای کسرینه مدرس 
پست بانک

سلمان پاسبان 

کسرینه
سایر339339

پست بانک11کندر خ ولیعصر 1خلیل آبادخراسان رضویپرورش بوقلمون4258
سلیمان خاطر 

فغانی
سایر449449

2تربت جامخراسان رضویکشت زعفران4259

خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای کالته 

باقی خان

سایر250250سلیمان نظریبانک کشاورزی

4260

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی
سمانه سعادت 

نژاد
سایر400400

4261

دفتر خدمات 

پست بانک 

تجهیز)روستایی

)

پست بانکنیشابور روستای باغشن گچ1نیشابورخراسان رضوی
سمیرا حسین 

آبادی
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

4262

دفتر خدمات 

پست بانک 

روستایی

1کاشمرخراسان رضوی

- کاشمر- خراسان رضوی 

بخش مرکزی روستای 

فروتقه

سایر300300سمیرا کاردانیپست بانک

1فیروزهخراسان رضویخیاطی4263

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای امان اباد

صندوق کارآفرینی امید
سمیه ابراهیم 

آبادی
سایر100100

4264
نقاشی روی 

سفال
4بجستانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

بجستان روستای جزین
سایر200200سمیه رمضانزادهصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای شوراب3فیروزهخراسان رضویباغداری4265
سهیال حسین 

آبادی
سایر450450

1مشهدخراسان رضویتعویض روغن4266
بخش احمداباد روستای دیز 

باد پایین
پست بانک

سید ابراهیم 

اکبری
سایر200200

1خوشابخراسان رضویدامداری4267
روستای مشکان جنب 

مسجد جامع
بانک کشاورزی

سید ابراهیم 

مشکانی
سایر450450

4268
دامداری 

(گاوداری)
بانک کشاورزیداورزن روستای کاهک1داورزنخراسان رضوی

سید ابوالفضل 

موسوی
سایر250250

4269

پرورش مرغ 

امداد )بومی 

( مشهد3منطقه 

2مشهدخراسان رضوی

 کوچه 26اندرخ بعد رضوان 

امداد )اول سمت راست 

( مشهد3منطقه 

بانک کشاورزی
سید احمد 

هاشمی اندرخ
سایر250250

بانک کشاورزیکالت روستای سینی نو1کالتخراسان رضویپرورش گوسفند4270
سید امید 

کوهستانی سینی
سایر500500

4271
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیروستای اله آباد-جغتای1جغتایخراسان رضوی

سید تقی 

مهدوی نژاد
سایر500500

4272
طرح پرورش 

دام سنگین
3نیشابورخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان نیشابور بخش 

زبرخان روستای آهوان

بانک کشاورزی
سید جالل 

سیدحسینی
سایر18001800
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سایر250250سید جلیل عرببانک کشاورزیروستای گنگک1فریمانخراسان رضویدام سبک4273

4274

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای تقی آباد1تربت جامخراسان رضوی

سید جواد 

حسینی البربری 

جامی

سایر500500

4275

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت

9خ امام رضا - اباد
صندوق کارآفرینی امید

سید جواد 

حسینی راد
سایر250250

پست بانکروستای عریان1تربت حیدریهخراسان رضویبازیافت کاغذ4276
سید حسین 

عندلیب زاده
سایر300300

4277
پرورش 

گوسفند داشتی
1مه والتخراسان رضوی

- روستای مهنه- مه والت

1امام رضا 
سایر250250سید رضا خنیاگرصندوق کارآفرینی امید

سایر250250سید رضا عباسیبانک کشاورزیدرگز قرقوینلو1درگزخراسان رضویگوسفندداشتی4278

4279

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای تقی آباد1تربت جامخراسان رضوی

سید روح اله 

حسینی البربری 

جامی

سایر400400

بانک توسعه تعاونحاجی آباد1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4280
سید علی اصغر 

حسینی
سایر300300

4281

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه شیر1تربت جامخراسان رضوی

سید علی 

موسوی قلعه 

شیری

سایر500500
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1کاشمرخراسان رضویگلخانه4282

خراسان رضوی 

کاشمرروستای فروتقه 

کوچه امام حسن مجتبی

پست بانک
سید مجتبی 

رضایی
سایر430430

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند4283
سید مجید 

موسوی صبی
سایر100100

1باخرزخراسان رضویدام سبک4284
شهرستان باخرز روستای 

آویان
بانک کشاورزی

سید محمود 

هاشمی
سایر250250

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4285
-بخش روداب-سبزوار

روستای توتبان
پست بانک

سیدجواد 

حسینی نارستان
سایر400400

4286
پرورش دام 

سنگین
پست بانکروستای شترخسب1تربت حیدریهخراسان رضوی

سیدجواد عربی 

شترخسبی
سایر500500

بانک کشاورزیبجستان روستای آهنگ2بجستانخراسان رضویگاوداری4287
سیدحسن 

سجادی
سایر200200

2بردسکنخراسان رضویبلوکه زنی4288
شهرستان - خراسان رضوی 

روستا شفیع اباد- بردسکن 
بانک توسعه تعاون

سیدحسین 

حسینی
سایر500500

بانک کشاورزیقرقابزار1فریمانخراسان رضویدام سبک4289
سیدحسین نبی 

زاده قرقوزار
سایر250250

بانک کشاورزیبجستان روستای آهنگ2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4290
سیدرمضان 

رفیعی
سایر500500

پست بانکبیمرغ3گنابادخراسان رضویگاوداری4291
سیدعلی آشفته 

بیمرغ
سایر500500

4292
پرورش دام 

سبک
سایر250250سیدعلی عربیپست بانکآبدارو باالی روستا1تربت حیدریهخراسان رضوی

بانک کشاورزیروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4293
سیدمحمد 

حسینی
سایر500500
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4294

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی
سیده زینب 

حسینی هاشمی
سایر500500

4295

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

پست بانکروستای رضا اباد1تربت جامخراسان رضوی
سیده طیبه 

محسن پور
سایر500500

1مشهدخراسان رضویدامداری4296
-مشهد -خراسان رضوی

روستای خادم آباد
بانک کشاورزی

سیده فاطمه 

حسینی
سایر250200

1سبزوارخراسان رضویگاو داری4297
خیابان - خسروجرد- سبزوار

بعثت
بانک توسعه تعاون

سیف اله 

خسروجردی
سایر200200

2تربت جامخراسان رضویگوسفند داشتی4298
تربت جام صالح اباد 

روستای شازده
بانک توسعه تعاون

شراف الدین 

قنبری تیموری
سایر500500

4299

خرید کامیونت 

ایسوزو یخچال 

دار

سایر500500شکراله منفردپست بانکروستای بیلند2گنابادخراسان رضوی

4300

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدچشمه گل1تربت جامخراسان رضوی
شمس الحق 

داودی
سایر300300

4301
پرورش دام 

سبک
1تربت حیدریهخراسان رضوی

روستای جوادیه کوچه 

شهید صفری
بانک کشاورزی

شهربانو برات پور 

کته تلخ
سایر250250
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4302

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای حسن - مه والت 

15خ امام رضا - اباد
صندوق کارآفرینی امید

شهسوار 

کالهدرازی
سایر250250

1تربت جامخراسان رضویپوشاک4303
روستای - تربت جام 

محمودآبادسفلی
سایر400400شهناز شیخ جامیصندوق کارآفرینی امید

4304
پرورش دام 

سبک
سایر250250شوکت حسنیصندوق کارآفرینی امیدروستای کسکک1تربت حیدریهخراسان رضوی

4305
تولید خوراک 

دام
1مشهدخراسان رضوی

بخش احمد اباد روستای 

گونجوک
بانک کشاورزی

صادق اله بیگی 

ثانی
سایر250250

4306
 )کشاورزی 

(زعفران کاری
2خلیل آبادخراسان رضوی

- شهرستان خلیل اباد 

خیابان - روستای دهنو 

حضرت ابوالفضل

پست بانک
صادق خوش 

باطن
سایر300300

4307
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر500500صادق طاهریبانک توسعه تعاونسرخس روستای سنگر2سرخسخراسان رضوی

4308
پرورش دام 

سبک
1مشهدخراسان رضوی

- مشهد - خراسان رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

سلیمانی

بانک کشاورزی
صادق میش 

مست
سایر500400

4309
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدروستای ابارش1سبزوارخراسان رضوی

صدیقه 

خسروآبادی
سایر500500

4310
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای قزلکن1چنارانخراسان رضوی

صدیقه سلیمی 

شیرین سو
سایر400400

4311
پرورش دام 

سبک
سایر250250صدیقه عباسزادهپست بانکروستای احمدآباد1تربت حیدریهخراسان رضوی

2مشهدخراسان رضویدامداری4312
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای توپ درخت
سایر300300صدیقه نوغیبانک توسعه تعاون
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4313

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نزاد

سایر500500صغری اسدیبانک توسعه تعاونروستای اسماعیل اباد گرجی1تربت جامخراسان رضوی

4314

پرورش 

گوسفند 

(مغانی )شیری

سایر500500صغری خالقیبانک توسعه تعاونروستای ارزنه- باخرز1باخرزخراسان رضوی

4315

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500صغری نصراللهیبانک کشاورزیروستای منصوریه1تربت جامخراسان رضوی

4316
پرورش دام 

سبک
1مشهدخراسان رضوی

- مشهد - خراسان رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

اردولک

سایر250200صفر علیزادهبانک کشاورزی

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4317
-بخش روداب-سبزوار

روستای اردیز
بانک کشاورزی

صفیه ابراهیمی 

برگویی
سایر250250

4318

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500صفیه غالم پوربانک توسعه تعاونروستای رحمت آباد1تربت جامخراسان رضوی

سایر250250صمد دانشورکاهوبانک کشاورزیدرگز کاهو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4319

2قوچانخراسان رضویدامداری4320
خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان،روستای یدک
بانک توسعه تعاون

صمد سروری 

یدکی
سایر500500
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سایر250250صنم شیروانیانبانک کشاورزیدرگز خادمانلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4321

4322
پرورش دهنده 

دام سبک
سایر500500صنوبر ورانلوبانک کشاورزیروستای حکیم اباد- چناران 4چنارانخراسان رضوی

2تربت جامخراسان رضویکابینت سازی4323
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای فیض اباد
بانک توسعه تعاون

صیداحمد جان 

پور
سایر200200

4324
دامداری 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای سنگر2سرخسخراسان رضوی

طاهره تیموری 

پور
سایر200200

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره4325

نیشابور روستای قطن آباد 

 بعد از 14کمال الملک 

مسجد

سایر250250طاهره گبریبانک کشاورزی

4326
محصوالت 

گلخانه ای
سایر400400طاهره مشکوهصندوق کارآفرینی امیدتقی اباد1فریمانخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیدروستای همت اباد- باخرز1باخرزخراسان رضویفردبافی4327
طیبه ملکی ده 

برزوئی
سایر150150

4328

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر300300طیبه موالییصندوق کارآفرینی امیدروستای آغل کمر1تربت جامخراسان رضوی

سایر400400طیبه نوروزیبانک توسعه تعاونروستای بیسقفیزن1تربت حیدریهخراسان رضویسبزی خردکنی4329

4330
پرورش دام 

(گوسفند)
سایر300300عارف زحمتکشبانک کشاورزیروستای سیرزار- کالت نادر 2کالتخراسان رضوی

1بردسکنخراسان رضویدامداری4331
کدوغن پایین - بردسکن 

آغول بیانی
سایر500500عاطفه الهیاریپست بانک
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2قوچانخراسان رضویدامپروری4332
خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای مزرج
بانک کشاورزی

عاطفه عظیم 

مزرجی
سایر500500

سایر500500عباس استیریصندوق کارآفرینی امید19193913658سبزوارخراسان رضویگاو داری4333

4334

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد شده داشتی

سایر300300عباس افضلیصندوق کارآفرینی امیدششتمدخیابان فرهنگ1سبزوارخراسان رضوی

سایر200200عباس امیری ناییپست بانکروستای نای خیابان رضا1کاشمرخراسان رضویدامداری4335

4336
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200عباس آذریانصندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای حسن اباد1سرخسخراسان رضوی

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4337

شهررودآب خیابان -سبزوار

بسمت کمیته -شهید رجایی

امداد

سایر250250عباس برزوییبانک کشاورزی

1کاشمرخراسان رضوینجاری4338

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

ریوش خیابان 

12پالک3دانش

سایر200200عباس برهانیپست بانک

1زاوهخراسان رضویخرید خودپرداز4339

خراسان رضوی بخش 

مرکزی شهرستان زاوه 

روستای شهن آباد

سایر500500عباس بی نظیرپست بانک

4340
خدمات پرورش 

زنبور عسل
1بینالودخراسان رضوی

- روستای زشک - شاندیز 

جنب مسجد حاج صادق
سایر500500عباس رفاعیپست بانک

سایر500500عباس رفیعیبانک کشاورزیبیدخت، جنب چاه امینی3گنابادخراسان رضویگاوداری4341



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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4342
پرورش دهنده 

گوسفندوبز
2تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قلعه نوآبقه
بانک توسعه تعاون

عباس فرایدی 

بهلولی
سایر500500

سایر200200عباس مشکانیبانک کشاورزیروستای مشکان1خوشابخراسان رضویدامداری4343

1سبزوارخراسان رضویگاو داری4344
- بخش روداب- سبزوار

روستای ملوند
سایر500500عباس ملوندیصندوق کارآفرینی امید

4345
پرورش دام 

سبک
سایر300300عباسعلی بیابانک کشاورزیروستای شیله گشاد1تربت حیدریهخراسان رضوی

4346
 )کشاورزی 

(زعفران کاری 
پست بانکروستای دهنو1خلیل آبادخراسان رضوی

عباسعلی پاک 

طینت
سایر300300

سایر300300عباسعلی حشمتیبانک توسعه تعاونجهان آباد1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4347

4348

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای حاجی آباد1تربت جامخراسان رضوی
عباسعلی لسانی 

فر
سایر500500

4349
زعفران 

وگیاهان دارویی
2خوشابخراسان رضوی

شهرستان خوشاب سلطان 

اباد
سایر25030عباسعلی نظافتبانک کشاورزی

4350

دفتر خدمات 

پست بانک 

تجهیز)روستایی

)

1تایبادخراسان رضوی
روستای - شهرستان تایباد

آبقه
پست بانک

عبدالجبار 

نورمحمدی ابقه 

یی

سایر500500

4351
اقامتگاه 

بومگردی
10خوافخراسان رضوی

نشتیفان خیابان بهارستان 

9بهارستان 
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحق 

پوریعقوب
سایر10001000
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4352

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
روستای گوش . صالح اباد

الغر
بانک کشاورزی

عبدالحمید 

شارزولی
سایر250250

4353
پرورش 

گوسفند و بز
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای حاجی آباد
پست بانک

عبدالرحمن 

فیضی ماکو
سایر500500

4354
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیتایبادروستای کهجه.1تایبادخراسان رضوی

عبدالرحیم 

خدادادی
سایر500500

4355
پرورش 

گوسفندداشتی
1تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای کالکراب
بانک کشاورزی

عبدالرحیم 

یعقوبخانی
سایر250250

4356

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدنیلشهر1تربت جامخراسان رضوی
عبدالرزاق دانای 

آبقه ای
سایر300300

بانک کشاورزیبجستان روستای فخرآباد2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4357
عبدالرضا رفیعی 

فخرآباد
سایر500500

4358

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای زرمهر- مه والت

خ امامت
صندوق کارآفرینی امید

عبدالریوف 

دیوجام
سایر250250

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4359
-خواف-خراسان رضوی

احمداباد-بخش سالمی
پست بانک

عبدالکریم 

صالحی
سایر300300
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4360

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500عبدالمطلب فغانیبانک توسعه تعاونتربت جام روستای نیک پی1تربت جامخراسان رضوی

4361
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200عبداله اسدخانیصندوق کارآفرینی امیدگنبدلی1سرخسخراسان رضوی

4362
استخر ذخیره 

آب کشاورزی
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای کریز خ شهید باقری

پست بانک
عبداله باقری 

کریزی
سایر291291

4363
پرورش دام 

سبک
سایر500500عبداله بهرامیبانک کشاورزیروستای نوزه1تربت حیدریهخراسان رضوی

4364
پرورش دام 

سبک
2کالتخراسان رضوی

روستای - کالت نادری

سیرزار
بانک کشاورزی

عبداله حضرتی 

سیرزار
سایر500500

بانک کشاورزیکالت دربند2کالتخراسان رضویدام سبک4365
عبداله ذوقی 

دربندی
سایر500500

3قوچانخراسان رضویگاوداری4366
خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای کالته عظیم
بانک کشاورزی

عبداله صدیقی 

راد
سایر500500

4367

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
خ - روستای اغند- مه والت

4فردوسی
بانک کشاورزی

عبداله محیب 

ازغندی
سایر250250

بانک کشاورزیروستای فرزنه-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4368
عبدالوهاب 

راستگو فرزنه یی
سایر250250
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4369
مکانیزاسیون 

کشاورزی
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی کاشمر 

بخش کوهسرخ روستای 

22توندر خ امام خمینی پ

پست بانک
عبسعلی ذوقی 

توندری
سایر480480

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4370
-بخش رودآب-سبزوار

روستای ملوند
سایر400400عزت ملوندیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای پساوه-تایباد2تایبادخراسان رضویدامداری4371
باللی ... عزیزا

مقدم
سایر500500

1مشهدخراسان رضویدام سبک4372
بخش احمد اباد روستای 

دیز باد پایین
بانک کشاورزی

عزیزاله خان 

چوپانی
سایر250250

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4373
-بخش روداب-سبزوار

روستای بنقن
سایر250250عزیزاله معصومهبانک کشاورزی

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4374

-خواف-خراسان رضوی

روستای -بخش سالمی

شهرک

پست بانک
عشقعلی زنگنه 

شهرکی
سایر500500

4375

خرید و بسته 

بندی زعفران و 

خشکبار

بانک کشاورزیبجستان روستای مرندیز3بجستانخراسان رضوی
عصمت خورشید 

مرندیز
سایر500500

1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی4376

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای خواجه 

جراح

سایر500500علی ابراهیم زادهبانک توسعه تعاون

1باخرزخراسان رضویدام سبک4377
شهرستان باخرز روستای 

استجرود
بانک کشاورزی

علی احمد کریم 

پور اصطجرودی
سایر250250

4378

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
خ - روستای مهنه- مه والت

7قایم
سایر250250علی احمدزادهپست بانک
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4379

پرورش 

گوسفند داشتی 

نژاد مغانی

1باخرزخراسان رضوی
روستای -شهرستان باخرز

ارخود
بانک توسعه تعاون

علی احمدی 

ارخودی
سایر500500

بانک کشاورزیبجستان یونسی2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4380
علی اسماعیل 

زاده مقدم یونسی
سایر500500

4381
تولید ظروف 

بادی
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای توندر خ شهدا

پست بانک
علی اسماعیلی 

توندری
سایر500500

2زاوهخراسان رضویگاو شیری4382
روستای -شهرستان زاوه

شهوار
بانک کشاورزی

علی اصغر 

اسماعیلی
سایر500500

4383

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش سلیمان روستای 

کالته خان کوچه آسیاب

بانک کشاورزی
علی اصغر 

آخوندی
سایر500500

2بردسکنخراسان رضویگاوداری4384

شهرستان - خراسان رضوی 

- بلوار امام علی -بردسکن 

خ ابوذر غفاری

سایر250250علی اصغر تارکبانک کشاورزی

پست بانکمزده1خلیل آبادخراسان رضویزعفرانکاری4385
علی اصغر حسن 

پور
سایر216216

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4386
- بخش روداب- سبزوار

روستای دارین
سایر200200علی اصغر دارینیبانک توسعه تعاون

4387
پرورش 

گوسفندداشتی
سایر500500علی اصغر راستگوبانک کشاورزیروستای حجت آباد-جغتای1جغتایخراسان رضوی
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2مشهدخراسان رضویزعفران4388

بخش احمد آباد روستای 

دیزباد پایین خیابان معلم 

کوچه دوم درب اول سمت 

چپ

سایر200200علی اصغر زردادیبانک کشاورزی

4389

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400علی اصغر ضبطیبانک توسعه تعاونروستای قلعه سرخ1تربت جامخراسان رضوی

4390
پرورش دام 

سبک
سایر250250علی اصغر کردیانبانک توسعه تعاونروستای فهندر1تربت حیدریهخراسان رضوی

بانک کشاورزیدرگز کپکان1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4391

علی اصغر 

محمدی دهشت 

علیا

سایر250250

4392
پرورش 

گوسفند پرواری
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد- بجستان 
بانک کشاورزی

علی اصغر 

ناظوری
سایر300300

سایر300300علی اغلیونبانک کشاورزیروستای رخنه1فریمانخراسان رضویدام سنگین4393

4394
پرورش دام 

سبک
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

گرو
بانک کشاورزی

علی افروزی 

گروی
سایر500500

بانک توسعه تعاون29152493415تربت حیدریهخراسان رضویدامداری4395
علی اکبر 

اسماعیلی نوبهار
سایر400400

4396
پرورش دام 

سنگین
سایر500500علی اکبر آزادیبانک توسعه تعاونروستای سرباال1تربت حیدریهخراسان رضوی
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4397

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی

شهرستان تربت جام بخش 

نصراباد روستای حسنک 

منزل علی اکبر بخشی

بانک کشاورزی
علی اکبر بخشی 

سرتختی
سایر250250

بانک توسعه تعاونبالش آباد- سبزوار1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4398
علی اکبر بالش 

آبادی
سایر200200

صندوق کارآفرینی امیددهه سنگ کلیدر-سبزوار1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4399
علی اکبر بهنام 

طلب
سایر400400

1خوشابخراسان رضویدامداری4400
- شهرستان خوشاب

روستای ترخاص
صندوق کارآفرینی امید

علی اکبر 

ترخاصی
سایر500500

4401

پرورش دام 

گوسفند )سبک 

همراه  (داشتی 

با اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

مرغزار خیابان شهید نجاتی

بانک کشاورزی
علی اکبر 

حسینی مرغزاری
سایر500500

4402

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدششتمد روستای ابراهیم آباد1سبزوارخراسان رضوی
علی اکبر خانی 

ابراهیم آباد
سایر300300

4403
خدمات مربوط 

به دام
سایر500500علی اکبر رفیعیبانک کشاورزیروستای مرندیز2بجستانخراسان رضوی

1مشهدخراسان رضویدامداری4404
- مشهد - خراسان رضوی

روستا ی چنارک
بانک کشاورزی

علی اکبر روح 

انگیز
سایر250200

4405
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیبردسکن روستای قوژدآباد1بردسکنخراسان رضوی

علی اکبر 

شایستی کرمان
سایر200200
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1خوافخراسان رضویگوسفندداری4406
-خواف-خراسان رضوی

روستای سده-بخش سالمی
بانک توسعه تعاون

علی اکبر شیخ 

مزرعه شیخ
سایر300300

4407

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500علی اکبر صفریبانک کشاورزیبردو1تربت جامخراسان رضوی

4408

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت 

33خ امام خمینی - اباد
صندوق کارآفرینی امید

علی اکبر طارق 

فرزانه حصاری
سایر250250

4409

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی
علی اکبر عابد 

اسکندری
سایر500500

4410

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژادث

بانک کشاورزیروستای شخلو1تربت جامخراسان رضوی
علی اکبر عطایی 

بلوچی
سایر250250

1تربت حیدریهخراسان رضویدامداری4411
روستای - تربت حیدریه 

فدرد
پست بانک

علی اکبر غالمی 

فدردی
سایر500500

4412
کشت)کشاورزی

( زعفران
3قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای یزدان آباد 

سفلی

سایر250250علی اکبر فرازیبانک کشاورزی

سایر232232علی اکبر فکوریپست بانکبزنجرد1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند4413
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سایر500500علی اکبر قاینیصندوق کارآفرینی امیدتربت حیدریه روستای آبرود2تربت حیدریهخراسان رضویدامداری4414

4415
پرورش 

گوسفند داشتی
3سبزوارخراسان رضوی

روبروی -روستای کراب

مخابرات
صندوق کارآفرینی امید

علی اکبر 

معظمی خواه
سایر500500

1مشهدخراسان رضویدام سبک4416
بخش احمد ابادروستای 

معصوم اباد
سایر300300علی اکبر ناعمیپست بانک

4417

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیششتمد روستای مهرنشانی1سبزوارخراسان رضوی
علی اکبر نظری 

هروی
سایر300300

4418
پرورش گاو 

داشتی
1فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه بخش مرکزی 

روستای نیراباد

سایر250210علی بازوبندیبانک کشاورزی

4419
پرورش گاو 

داشتی
1فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه بخش مرکزی 

روستای نیراباد

سایر250210علی بازوبندیبانک کشاورزی

4420
خرید نیسان 

باری
1مه والتخراسان رضوی

-روستای علی اباد- مه والت

 روبروی مسجد
سایر400400علی بایزیدیصندوق کارآفرینی امید

4421

پرورش 

گوسفند 

داشتیض

1باخرزخراسان رضوی
شهرستان باخرز روستای 

بهلول آباد
سایر500500علی بهلولیپست بانک

4422

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

سایر250250علی پوریانبانک کشاورزیروستای گلستان- مه والت 1مه والتخراسان رضوی

4423

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

1سبزوارخراسان رضوی
ششتمد روستای علی آباد 

ترکن
سایر300300علی پیریصندوق کارآفرینی امید

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4424
-خواف-خراسان رضوی

ارگ-بخش زوزن
سایر300300علی جان بیگیبانک کشاورزی
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سایر200200علی جوانبختبانک توسعه تعاونروستای کرات-تایباد2تایبادخراسان رضویدامداری4425

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4426
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای رباط سرپوش
بانک کشاورزی

علی حاجی 

شمسایی
سایر40080

4427
پرورش گاو 

شیری
سایر500500علی حسنیصندوق کارآفرینی امیدشهر ششتمد- سبزوار 2سبزوارخراسان رضوی

سایر500500علی حشمتی رادپست بانکروستا حطیطه- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامداری4428

سایر500500علی حق جوپست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری4429

4430
پرورش دام 

سبک
1مشهدخراسان رضوی

- مشهد - خراسان رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

میربنگش

سایر250200علی خانیبانک کشاورزی

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک4431

خراسان رضوی کاشمر 

اراضی روستای عشرت اباد 

8ولیعصر

بانک کشاورزی
علی خانی 

عشرت آبادی
سایر250250

4432
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیکالت روستای سیرزار2کالتخراسان رضوی

علی خجسته 

سیرزار
سایر500500

سایر500500علی خدادادیپست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری4433

2سبزوارخراسان رضویدامپروری4434
- سبزوار- خراسان رضوی

روستای خیرآباد
سایر400400علی خیرآبادیپست بانک

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4435
-سبزوار بخش روداب

روستای دروک
سایر250250علی دروکیبانک کشاورزی

4436
پرورش گاو 

داشتی
1فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه بخش طاغنکوه 

روستای دستجرد

سایر300250علی دستجردیبانک کشاورزی
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4437
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200علی دستورانیصندوق کارآفرینی امیدروستای دستوران2جغتایخراسان رضوی

4438

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500علی دلشاد شاملوبانک توسعه تعاونروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4439
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای دهنه سنگ کلیدر
سایر200200علی دهنهءصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیبجستان روستای آهنگ2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4440
علی رجب زاده 

آهنک
سایر500500

4441
پرورش زنبور 

عسل
سایر300300علی رجبیبانک کشاورزیکدکن خیابان شهید جوادی1تربت حیدریهخراسان رضوی

4442

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای ملک اباد1تربت جامخراسان رضوی
علی رضا سفی 

زاده
سایر500500

1خوشابخراسان رضویدامداری4443
سیدابادسه راه به سمت 

شمال
سایر500500علی رضاییبانک کشاورزی

4444
خدمات گاز 

کشی
سایر500500علی رضاییا الیینصندوق کارآفرینی امیدروستای الیین نو2کالتخراسان رضوی

سایر350350علی رضوانیپست بانکروستا درونه- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامداری4445

سایر300300علی زابلیبانک توسعه تعاونروستای رهنه-تایاد1تایبادخراسان رضویدامداری4446
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1بردسکنخراسان رضویدامپروری4447
روستا - انابد - بردسکن 

درونه
سایر500500علی زاهدیبانک توسعه تعاون

4448
پرورش 

گوسفند داشتی
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
سایر200200علی زراعت کاربانک کشاورزی

4449

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای ازغند- مه والت

پایین ارگ
صندوق کارآفرینی امید

علی زمانی 

ازغندی
سایر250250

4450
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای گوش الغر
سایر500500علی سبزی پوربانک کشاورزی

2بردسکنخراسان رضویدامپروری4451
شهرستان - خراسان رضوی 

روستا ابراهیم اباد- بردسکن 
سایر250250علی سلیمی ثانیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای سنگ سفید1سبزوارخراسان رضویپرورش قارچ4452
علی سنگ 

سفیدی
سایر200200

2بردسکنخراسان رضویدامداری4453
جاده بردسکن - بردسکن 

چاه موتور بعثت- کاشمر 
سایر500500علی شاکریپست بانک

بانک کشاورزیروستایی گپی.درگز 1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4454
علی شایسته بیل 

پایه
سایر250250

4455

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر300300علی شبانیصندوق کارآفرینی امیدششتمد روستای کیذور1سبزوارخراسان رضوی

4456

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400علی شکریبانک توسعه تعاونروستای شهرستانک1تربت جامخراسان رضوی
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4457

پرورش دام 

سبک 

 (گوسفند)

همراه با اصالح 

نژاد

1زاوهخراسان رضوی
خراسان رضوی زاوه بخش 

سلیمان روستای جعفرآباد
سایر500500علی شیرخانیبانک کشاورزی

4458
خرید خودرو 

وانت کار
سایر300300علی صادقیصندوق کارآفرینی امید6دهنو جوادی 1خلیل آبادخراسان رضوی

4459
جف457تراکتور

ت دیفرانسیل
سایر500500علی صارمیبانک کشاورزیدرگز نوخندان1درگزخراسان رضوی

پست بانکنوده پشنگ4گنابادخراسان رضویگاوداری4460
علی صدیقی 

نوده پشنگی
سایر400400

بانک کشاورزیروستای گلستان1فریمانخراسان رضویدام سبک4461
علی ظفری 

حسن بلبل
سایر250250

بانک کشاورزیگلستان1فریمانخراسان رضویدام سبک4462
علی ظفری 

حسن بلبل
سایر250250

4463

پرورش و 

اصالح نژاد 

میش کردی 

 راسی40

سایر500500علی عابدیان زوبانک کشاورزیشهر زاوین- کالت 2کالتخراسان رضوی

2بجستانخراسان رضویدام سبک4464
- بجستان - خراسان رضوی 

روستای سردق
سایر500500علی عاشوریپست بانک

4465

پرورش دام 

سبک 

 (گوسفند)

همراه با اصالح 

نژاد

1زاوهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

زاوه بخش مرکزی روستای 

سهل آباد اول روستا سمت 

راست سومین حیاط 

ازسمت راست

بانک کشاورزی
علی عباسی 

مرغزاری
سایر250250

سایر250250علی عجمیپست بانکقلعه نو فریمان1فریمانخراسان رضویدام سنگین4466
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1خوافخراسان رضویگوسفندداری4467
-خواف-خراسان رضوی

زوزن-بخش زوزن
سایر400400علی عرب زوزنیبانک کشاورزی

4468

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی
علی عطاردی 

بزدی
سایر500500

4469
پرورش گاو 

شیری
1مه والتخراسان رضوی

- روستای ازغند - مه والت

خ قایم
صندوق کارآفرینی امید

علی علی اکبری 

ازغندی
سایر300300

سایر250250علی علیخانیبانک کشاورزیروستای خیرآباد باالجام1تربت جامخراسان رضویکشت زعفران4470

2قوچانخراسان رضویدامپروری4471

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای فتح آباد 

غربی

بانک کشاورزی
علی غالم فتح 

آبادی
سایر500500

4472
 )کشاورزی 

(زعفران کاری 
2خلیل آبادخراسان رضوی

- شهرستان خلیل اباد

حیابان - روستای دهنو 

شهید جوادی

سایر300300علی فعالپست بانک

سایر250250علی قادری کاهوبانک کشاورزیدرگز کاهو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4473

4474

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای آغلکمر1تربت جامخراسان رضوی
علی قلندری 

امان محمد
سایر500500

سایر300300علی قنبری نسببانک توسعه تعاونکالته قنبر1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4475

4476
پرورش دام 

سبک
سایر300300علی کاظمیبانک کشاورزیروستای ترقی اولین منزل1تربت حیدریهخراسان رضوی
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4477

کارگاه منبت 

کاری و مبل 

امداد )سازی 

( مشهد3منطقه 

1مشهدخراسان رضوی

مشهد روستای کاظم اباد 

امداد ) 24 پ 1/1اریا خرم 

( مشهد3منطقه 

سایر500500علی کاظمی پورصندوق کارآفرینی امید

4478
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200علی مجیدی پورصندوق کارآفرینی امیدچاله زرد1سرخسخراسان رضوی

پست بانکروستای طاهرآباد1تربت حیدریهخراسان رضویدام سنگین4479
علی محبی 

خورشانه
سایر300300

4480
پرورش گاو 

شیری
سایر500500علی محمد اسدیپست بانکروستای کافچ-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

پست بانک12آبرود زعفرانیه 1تربت حیدریهخراسان رضویزعفران کاری4481
علی محمد بنی 

اسدی
سایر300300

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4482
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای نزل آباد
صندوق کارآفرینی امید

علی محمد 

توصیفی
سایر400400

4483
پرورش)دامداری

( گوسفند
صندوق کارآفرینی امیدایرج اباد1خلیل آبادخراسان رضوی

علی محمد شبان 

کاریزک
سایر200200

سایر500500علی محمد کارگربانک توسعه تعاونارخود- باخرز1باخرزخراسان رضویکشت زعفران4484

بانک کشاورزیبجستان روستای مرندیز2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4485
علی مرادی 

سنگچولی
سایر500500

2بردسکنخراسان رضویدامپروری4486
شهرستان - خراسام رضوی 

روستا ابراهیم اباد- بردسکن 
بانک کشاورزی

علی مرادیان 

محمدیه
سایر500500

4487

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای جنت - مه والت

4خیابان فرهنگ- اباد
سایر250250علی مهدوی فرپست بانک
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4488

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدخرم آباد1تربت جامخراسان رضوی

علی میرکی 

قرایی 

محمودآبادی

سایر400400

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک4489

کاشمربخش کوهسرخ 

روستای کوشه نما خ 

جمهوری اسالمی

پست بانک
علی یوسف پور 

مکی
سایر200200

4490
کارگاه عرق 

گیری سنتی
بانک کشاورزیدلویی4گنابادخراسان رضوی

علی یوسفی 

کالته میان
سایر500300

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4491

-خواف-خراسان رضوی

روستای مژن -بخش سنگان

آباد

سایر300300علیداد دوستیپست بانک

3بجستانخراسان رضویپرورش دام4492
شهرستان - خراسان رضوی 

یونسی- بجستان 
بانک کشاورزی

علیرضا اسمعیل 

زاده مقدم
سایر500500

4493

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی
علیرضا اشجعی 

امقانی
سایر500500

4494
دامداری 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدیاس تپه1سرخسخراسان رضوی

علیرضا اکراد 

فرزقی
سایر200200

سایر400400علیرضا درویشیبانک کشاورزیبجستان روستای قاسم آباد2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4495

4496
کشاورزی 

(زعفران کاری)
پست بانک9روستای میر اباد خ امام 2خلیل آبادخراسان رضوی

علیرضا رنجبر 

میرآبادی
سایر300300
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1درگزخراسان رضویپرواربندی بره4497
- بخش چاپشلو - درگز 

روستای ینگه قلعه
بانک کشاورزی

علیرضا صبری 

رزم
سایر668668

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4498
-خواف-خراسان رضوی

بنیاباد-بخش زوزن
سایر300300علیرضا عرب پوربانک کشاورزی

سایر248248علیرضا غالمزادهپست بانکنقاب1خلیل آبادخراسان رضویزعفرانکاری4499

سایر500500علیرضا قمریبانک کشاورزیبجستان روستای جزین2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4500

1کاشمرخراسان رضویتولید آبنبات4501

خراسان رضوی شهرتان 

کاشمر روستای کسرینه 

خیابان گلستان بعداز 

مرکزدرمان

سایر480480علیرضا اللویپست بانک

4502

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
-روستای خیراباد- مه والت

کوچه هییت ابوالفضلی
پست بانک

علیرضا لطیف 

خیرابادی
سایر250250

بانک کشاورزیگیسور4گنابادخراسان رضویشتر داری4503
علیرضا 

محمدآبادی
سایر500500

4504
پرورش دام 

سبک
سایر300300علیرضا محمدزادهپست بانک19397236686تربت حیدریهخراسان رضوی

پست بانکارغا خ شهید رجایی1خلیل آبادخراسان رضویزعفران کاری4505
علیرضا منتظمی 

با اخالق
سایر216216

4506

پرورش دام 

سنگین 

گاوشیری

1خوافخراسان رضوی
-خواف-خراسان رضوی

زوزن-بخش جلگه زوزن
سایر500500علیرضا یادگاریبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای شیرخان2خوشابخراسان رضویدامداری4507
عید محمد 

شیرخانی
سایر400400

4508
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیکالت روستای گرو1کالتخراسان رضوی

عیسی بهبودی 

گرو
سایر500500
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4509

پرورش دام 

سبک 

وگوسفندداری

1خوافخراسان رضوی
-خواف-خراسان رضوی

زوزن-بخش زوزن
سایر300300عیسی زنگوییبانک کشاورزی

4510

 )دا مداری 

پرورش 

(گوسفند 

سایر200200عیسی طاحونیپست بانکروستای ارغا1خلیل آبادخراسان رضوی

سایر400400عیسی قویدلبانک توسعه تعاونروستای کرات-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4511

سایر500500غفار جباریبانک کشاورزیدرگز چاپشلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4512

1باخرزخراسان رضویدام سبک4513
شهرستان باخرز روستای 

نصرت آباد
بانک کشاورزی

غالم احمدی 

صبوری
سایر200200

4514

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای گنده خالو1تربت جامخراسان رضوی
غالم حسن 

اسحاقی
سایر500500

1باخرزخراسان رضویگوسفند داشتی4515
روستای -شهرستان باخرز

ساالر حسین
بانک کشاورزی

غالم حسن 

دایمی کردیانی
سایر250250

2تربت جامخراسان رضویکشت زعفران4516

خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای مهدی 

آباد

بانک کشاورزی

غالم عباس 

غالمی جهان 

آبادی

سایر250250

4517
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیروستای اومی1تربت حیدریهخراسان رضوی

غالمحسن خوجه 

زاده
سایر250250

سایر500500غالمحسن لنگریبانک کشاورزیروستا بابا لنگر1خوشابخراسان رضویدامداری4518
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4519

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای پلورزه1تربت جامخراسان رضوی

غالمحسن 

مرادی میش 

مست

سایر250250

4520

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

بانک کشاورزیروستای محمود اباد سفلی1تربت جامخراسان رضوی

غالمحسین 

خوش نام 

محمود ابادی

سایر500500

2خوافخراسان رضویگوسفندداری4521
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای ابراهیمی- خواف 
بانک کشاورزی

غالمحسین 

زنگنه ابراهیمی
سایر500500

4522
پرورش 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن شهر انابد دهستان 

درونه
پست بانک

غالمرضا احمدی 

نژاد
سایر500500

2تربت جامخراسان رضویپرورش گوسفند4523
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد
سایر250250غالمرضا اصلیبانک کشاورزی

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4524
-بخش روداب-سبزوار

روستای اردیز
بانک کشاورزی

غالمرضا پاک 

نیت اردیزی
سایر250250

4525
پرورش 

گاوشیری
سایر500500غالمرضا جبلهءصندوق کارآفرینی امیدروستای جبله-جغتای1جغتایخراسان رضوی

4526

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر250250غالمرضا جدیدبانک کشاورزیروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی

1مشهدخراسان رضویدامداری4527

جاده قدیم مشهد نیشابور 

شهر جدید بینالود روستای 

حسین اباد

سایر250250غالمرضا دهقانبانک کشاورزی
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پست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری شیری4528
غالمرضا رضوی 

نوده پشنگ
سایر500500

4529
دام سبک 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدبجستان روستای جزین2بجستانخراسان رضوی

غالمرضا شرقی 

جزین
سایر500500

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک4530

خراسان رضوی کاشمر 

روستای زنده جان خ 

 جنب زینبیه 7رسالت

خواهران

سایر280280غالمرضا طاهریپست بانک

4531
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیکالت دربند1کالتخراسان رضوی

غالمرضا قره 

خانی دربند
سایر500500

پست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری4532
غالمرضا 

محمدی تبار
سایر500500

2تربت جامخراسان رضویگاوداری4533

خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای اسماعیل 

اباد

سایر240240غالمرضا مشهدیبانک کشاورزی

سایر250250غالمرضا مظلومیبانک کشاورزیدرگز ینگه قلعه1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4534

4535
دامداری 

(گوسفند داری)
سایر200200غالمرضا مهریبانک کشاورزیداورزن روستای مهر1داورزنخراسان رضوی

4536
پرورش دام 

سبک
1مشهدخراسان رضوی

- مشهد - خراسان رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

کالته میرزا جانن

بانک کشاورزی
غالمرضا میرزا 

دیان
سایر250200

1کاشمرخراسان رضویدامداری سنگین4537
خراسان رضوی کاشمر 

روستای ممرآباد خ شهدا
پست بانک

غالمرضا نوری 

ممرابادی
سایر296296

سایر500500غالمسرور کالنیبانک توسعه تعاونروستای کرات-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4538
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2قوچانخراسان رضویدامپروری4539

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان ، روستای خیرآباد 

شرقی

بانک کشاورزی
غالمعلی آدینه 

پور
سایر500500

سایر500500غالمعلی آگاهپست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری4540

سایر250250غالمعلی صفدریصندوق کارآفرینی امیدشکرتو1فریمانخراسان رضویدام سبک4541

4542
پرورش دام 

سبک
سایر400400فاطمه اختاییپست بانکروستای احمدآباد خزایی1تربت حیدریهخراسان رضوی

4543
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250فاطمه آروینبانک کشاورزیدرگز دربندی علیا1درگزخراسان رضوی

4544

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400فاطمه بلوچبانک توسعه تعاونروستای قلعه شیر1تربت جامخراسان رضوی

4545

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400فاطمه ترینهصندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی

4546

طرح پرورش و 

تولید زعفران 

دو هکتاری

1مشهدخراسان رضوی

جاده - روستای رضوان 

حاشیه جاده به - کالت 

سمت کالت

بانک کشاورزی
فاطمه جنگجو 

رضوانی
سایر360360

1چنارانخراسان رضویقالیبافی4547
چناران روستای رادکان 

24خیابان بهشتیان پالک 
سایر100100فاطمه چوبک زنپست بانک
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4548

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400فاطمه حاتمیصندوق کارآفرینی امیدروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4549
-بخش مرکزی -سبزوار

روستای کالته دولت
پست بانک

فاطمه حسین 

آبادی
سایر400400

4550
5گوسفندداشتی

راس0
2خوافخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش سالمی-خواف

روستای فدک

بانک کشاورزی
فاطمه 

خاکپورفدکی
سایر500500

4551

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400فاطمه خدادادهصندوق کارآفرینی امیدروستای اندای1تربت جامخراسان رضوی

4552
دامداری 

(تبادکان)
2مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان- مشهد

روستای سنگ سیاه
سایر250250فاطمه خدادوستبانک کشاورزی

1تایبادخراسان رضویحوله بافی4553
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
سایر100100فاطمه دشتبانیصندوق کارآفرینی امید

4554

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس35

2تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت حیدریه روستای قلعه 

نو
سایر500500فاطمه رجبیانبانک توسعه تعاون

4555

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400فاطمه ریشهصندوق کارآفرینی امیدروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی
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سایر25056فاطمه زهانیبانک کشاورزیزهان باالتر از بهداشت1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4556

4557
پرورش دام 

سبک
پست بانکروستای فهندر1تربت حیدریهخراسان رضوی

فاطمه شریف 

خانی
سایر300300

4558

پرورش گاو 

شیری با هدف 

آمیخته گری

بانک توسعه تعاونروستای محمودآباد پایین1تربت جامخراسان رضوی
فاطمه شیخ 

ابادی رحیم بیگی
سایر500500

4559

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر300300فاطمه شیریپست بانکتربت جام روستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی

1مشهدخراسان رضویتولید پوشاک4560
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای زرکش
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه غالمی 

باغچه
سایر300300

4561

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی
فاطمه فیوضی 

مومن ابادی
سایر300300

سایر300300فاطمه کاوگوشیبانک توسعه تعاونگاوکش1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4562

سایر100100فاطمه معصومیپست بانکروستای آبقه-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی4563

1مشهدخراسان رضویدامداری4564

بخش احمد آباد روستای 

دیزباد پایین مدرسه 

راهنمایی دخترانه چهارراه 

دوم سمت چپ

سایر200200فاطمه مغنیبانک کشاورزی
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بانک کشاورزیروستا پساوه-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4565
فاطمه مقیمی 

خیابانی
سایر300300

سایر300300فاطمه یعقوبیبانک توسعه تعاونروستای جوادیه1تربت حیدریهخراسان رضویدام سبک4566

4567
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
سایر100100فایزه رحیمیصندوق کارآفرینی امید

سایر350350فتح اله لطفیصندوق کارآفرینی امیداول روستا- ده حبه 1نیشابورخراسان رضویدامداری4568

4569
زعفران و 

خشکبار
1باخرزخراسان رضوی

بلوار امام -2بخش -باخرز 

جنب مسجد - (ره)خمینی

(ع)امام حسن 

سایر500500فرامرز فاروقیصندوق کارآفرینی امید

4570
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

فرح رحیمی 

قادرآبادی
سایر100100

4571
گاوداری شیری 

 راسی20
1چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای کمبالن
سایر500500فرح سارانیبانک کشاورزی

4572

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر250250فرزاد حقیپست بانکروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی

4573

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای یاقوتین1تربت جامخراسان رضوی
فرشته جامی 

ریزه گی
سایر400400
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1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4574
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای زیدآباد
سایر200200فرشته زید آبادیصندوق کارآفرینی امید

4575

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500فرهاد حلیمیبانک کشاورزیروستای دولت آباد1تربت جامخراسان رضوی

4576

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر300300فریده عظیمیپست بانکروستای کاریزنو1تربت جامخراسان رضوی

بانک کشاورزیروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4577
فضل احمد 

حسین دوست
سایر300300

بانک توسعه تعاونمحیط آباد1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4578
فضل اله میش 

مست
سایر500500

4579

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500فضه جامیصندوق کارآفرینی امیدمخالفگاه1تربت جامخراسان رضوی

4580

پرورش 

گوسفند داشتی 

با اصالح نژاد

2تربت جامخراسان رضوی
تربت جام صالح اباد 

روستای فیض اباد
بانک کشاورزی

فیض محمد 

جانپور
سایر250250

4581
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200قادر فرشیدصندوق کارآفرینی امیدچاله زرد1سرخسخراسان رضوی
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2تربت جامخراسان رضویدامداری4582
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای حاجی اباد
سایر400400قاسم حسن زادهبانک کشاورزی

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4583
-خواف-خراسان رضوی

زوزن-بخش زوزن
پست بانک

قاسم خفاجه 

زوزنی
سایر300300

پست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری4584
قاسم شجاعی 

نوده پشنگی
سایر500500

2مشهدخراسان رضویکاشت زعفران4585

 جاده مشهد 75کیلومتر 

نیشابور روستای دیزباد 

سفلی

بانک کشاورزی
قاسم عرب زاده 

دیزباد
سایر250250

سایر500500قاسم کاظمیپست بانکروستا زمان اباد- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامپروری4586

4587

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500قاسم کشته گرصندوق کارآفرینی امیدنیلشهر1تربت جامخراسان رضوی

4588
پرورش 

گوسفند داشتی
1مه والتخراسان رضوی

- روستای ازغند - مه والت 

منزل شخصی
صندوق کارآفرینی امید

قاسم محیب 

ازغندی
سایر250250

4589

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای زرمهر- مه والت

4خ شهدا
سایر250250قاسم مرادیصندوق کارآفرینی امید

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4590
-خواف-خراسان رضوی

روستای سده-بخش سالمی
سایر500500قاسم نجف پورپست بانک

سایر250250قاسم یوسفیصندوق کارآفرینی امیددهنو1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند4591
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4592
پرورش)دامداری

( گوسفند
سایر250250قدرت اله مصیبیصندوق کارآفرینی امیدابراهیم اباد1خلیل آبادخراسان رضوی

4593
پرورش دام 

سبک
پست بانککالت روستایی چرم1کالتخراسان رضوی

قدیر قربان پور 

گروی
سایر500500

4594
پرورش 

گوسفند داشتی
1مه والتخراسان رضوی

روستای حسن - مه والت

8امام رضا - اباد
سایر250250قربان عزتی فرصندوق کارآفرینی امید

1بجستانخراسان رضویگوسفند داشتی4595
- بجستان - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد
صندوق کارآفرینی امید

قربان لطفی 

فخرآباد
سایر500500

سایر100100قمر باهنرصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی4596

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4597
روستای -شهرروداب-سبزوار

چاه عبدالملکی
سایر250250قنبر نجم الدینبانک کشاورزی

بانک کشاورزیدرگز میناقلعه1درگزخراسان رضویگوسفندداشتی4598
کاظم امروزی 

چادر نشین بادلو
سایر250250

سایر500500کاظم پاکدامنبانک کشاورزیروستای جنگاه1تربت جامخراسان رضویکشت زعفران4599

4600
پرورش شتر 

داشتی
2بجستانخراسان رضوی

شهر - خراسان رضوی 

مخالباد- بجستان 
سایر500500کاظم حسنخوانیبانک کشاورزی

4601
پرورش دام 

سبک
سایر300300کاظم هوشیارپست بانکروستای اومی دور فلکه1تربت حیدریهخراسان رضوی

4602
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200کامران سربوزیصندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای چکودر2سرخسخراسان رضوی
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4603

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر300300کبری رنجبرپست بانکروستای قلعه شیر1تربت جامخراسان رضوی

4604
پرورش گاو 

شیری
سایر500500کبری سنگینبانک توسعه تعاونباخرزروستای آویان1باخرزخراسان رضوی

سایر300300کریم افروغبانک کشاورزیبجستان روستای منصوری2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4605

4606
 200زنبورداری 

کندو
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش چاپشلو - درگز 

روستای میناقلعه

سایر525525کریم قربانی مینابانک توسعه تعاون

4607
دامداری 

گوسفند
سایر200200کریم مهراب زادهصندوق کارآفرینی امیدیاس تپه1سرخسخراسان رضوی

4608

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400کنیز ایوبیصندوق کارآفرینی امیدسمسرا سفلی1تربت جامخراسان رضوی

3قوچانخراسان رضویدامپروری4609

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای شورک 

حاجی

بانک کشاورزی
کوکب قهاری 

شورک
سایر500500

4610
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر500500گل احمد جمالیبانک توسعه تعاونپسکمر1سرخسخراسان رضوی

4611
کارگاه تسبیح 

سازی
10مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای باغون آباد
سایر500500گل محمد بهاریصندوق کارآفرینی امید
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4612

پرورش دام 

گوسفند )سبک 

همراه  (داشتی 

با اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

شهن آباد

بانک کشاورزی
لیال آدم شهن 

آبادی
سایر500500

1سبزوارخراسان رضویگاو داری4613
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای سدید
سایر200200لیال سدیدیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500لیلی چوپانیبانک توسعه تعاونروستای بهلول آباد-باخرز1باخرزخراسان رضویکشت زعفران4614

4615
پرورش دام 

سبک
پست بانکروستای اومی1تربت حیدریهخراسان رضوی

مجتبی تاجی 

محمودآبادی
سایر300300

1خلیل آبادخراسان رضویدامداری4616
روستای کالته شادی خ امام 

علی
سایر250250مجتبی تقی زادهصندوق کارآفرینی امید

سایر500500مجتبی جعفریصندوق کارآفرینی امیدبخش روداب-سبزوار1سبزوارخراسان رضویگاو داری4617

4618
پرورش گاو 

شیری
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای همت اباد زمانی

بانک کشاورزی
مجتبی 

حصارنویی
سایر200200

1سبزوارخراسان رضویگاو داری4619
- بخش روداب- سبزوار

کالته میرعلی
سایر300300مجتبی ده نبیبانک توسعه تعاون

سایر224224مجتبی سعیدیپست بانکعلی آباد برکال- خلیل آباد 1خلیل آبادخراسان رضویدامداری4620

4621

پرورش 

بلدرچین 

(تبادکان)

3مشهدخراسان رضوی
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای شافیل
سایر500500مجتبی غریببانک توسعه تعاون
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4622
پرورش 

گوسفند داشتی
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

چنار
بانک کشاورزی

مجتبی قدیری 

چنار
سایر500500

1کاشمرخراسان رضویکشت زعفران4623

خراسان رضوی کاشمر 

بخش کوهسرخ ریوش خ 

11سرو نبش سرو

سایر285285مجتبی قیلچیپست بانک

4624
گاوداری گاو 

شیری
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان رشتخوار روستای 

باسفر
پست بانک

مجتبی کدخدا 

باقری
سایر400400

1کاشمرخراسان رضویگلخانه4625

خراسان رضوی کاشمر 

روستای فروتقه خیابان امام 

 چهاراه دوم سمت 2رضا 

راست

سایر400400مجتبی مرادیانپست بانک

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4626
-بخش روداب-سبزوار

روستای ملوند
سایر200200مجتبی ملوندیصندوق کارآفرینی امید

1کاشمرخراسان رضویکابینت سازی4627

خراسان رضوی کاشمر 

بخش کوهسرخ روستای 

توال خیابان شهید دره پیما

سایر384384مجید پریشانپست بانک

سایر200200مجید تاوانهصندوق کارآفرینی امیدروستای فراشیان-جغتای1جغتایخراسان رضویکارگاه خیاطی4628

4629
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250مجید حسن زادهپست بانکبردسکن روستای قوژدآباد1بردسکنخراسان رضوی

4630
مکانیزاسیون 

ادوات کشاورزی
1مه والتخراسان رضوی

شهرستان مه والت روستای 

مهنه چاه موتور اداره امور 

اراضی

سایر250250مجید حیدربیگیصندوق کارآفرینی امید

1سبزوارخراسان رضویگاو داری4631
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای خیرآباد
سایر500500مجید خیرابادیصندوق کارآفرینی امید
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سایر250250مجید رزوانبانک کشاورزیدرگز جان آباد1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4632

بانک کشاورزیفروتقه1کاشمرخراسان رضویزنبور داری4633
مجید فرهمند 

فروتقه
سایر500500

1مه والتخراسان رضویاسیاب غالت4634
روستای عبدل - مه والت

3خ عالمه طباطبایی- اباد
پست بانک

مجید محدثی 

عبدل اباد
سایر200200

1کاشمرخراسان رضویتولید رزین4635

خراسان رضوی 

کاشمرروستایی فرگ کوچه 

تکیه حسینی

پست بانک
مجید میری 

فرگی
سایر384384

4636
پرورش گاو 

شیری
1باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

آویان

سایر500500محبعلی محمدیبانک کشاورزی

4637

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400محبوبه آمادهصندوق کارآفرینی امیدروستای اندای1تربت جامخراسان رضوی

4638

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای منصوریه1تربت جامخراسان رضوی
محسن 

پوردلکش بهلولی
سایر250250

4639
طرح دامداری 

گوسفندداشتی
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای چرو
سایر500500محسن چرویصندوق کارآفرینی امید

4640
گاودار)دامپروری

(ی
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای شهرکهنه
سایر500500محسن رحمانیبانک کشاورزی

1باخرزخراسان رضویگاوداری4641
شهرستان باخرز روستای 

کریان
سایر250250محسن زمانیبانک کشاورزی
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4642
تولید گیاهان 

دارویی
سایر500500محسن سبزواریصندوق کارآفرینی امیدروستای استیر-سبزوار1سبزوارخراسان رضوی

4643
کلینک 

دامپزشکی
صندوق کارآفرینی امیدکالت کوچه شهید لشکری1کالتخراسان رضوی

محسن شاهی 

خشت
سایر500500

1باخرزخراسان رضویدام سنگین4644
شهرستان باخرز بزنجرد 

کردیان
بانک کشاورزی

محسن علی 

اکبری سالمی
سایر250250

1کاشمرخراسان رضویدام سنگین4645

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر روستای رزق اباد 

ابتدای روستا

سایر500500محسن میرزاییبانک توسعه تعاون

4646

احداث استخر 

ذخیره سازی 

آب

سایر500500محسن نظیفیپست بانکروستا کوشه- بردسکن 1بردسکنخراسان رضوی

4647

پرورش 

گوسفند داشتی 

(مغانی )

1باخرزخراسان رضوی
روستای شهرک - باخرز

بهشتی
سایر500500محمد احمدیبانک توسعه تعاون

4648
پرورش دام 

سنگین
پست بانک29نسر امام خمینی 1تربت حیدریهخراسان رضوی

محمد استوار 

نسری
سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای اومی1تربت حیدریهخراسان رضویدامداری4649
محمد اسماعیل 

ندرتی
سایر300300

1رشتخوارخراسان رضویگوسفند داشتی4650

خراسان رضوی شهرستان 

-شهر جنگل-رشتخوار

روستای جنت آباد

سایر250250محمد اصغریبانک کشاورزی

4651

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی

روستای - مه والت 

کوچه شهید - احمداباد

4بهشتی

پست بانک
محمد آتشکار 

احمد آبادی
سایر200200

4652
گاودار)دامداری

(ی
1داورزنخراسان رضوی

داورزن روستای کالته 

مزینان
سایر250250محمد آمرغبانک کشاورزی
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1خوافخراسان رضویگوسفندداری4653

-خواف-خراسان رضوی

روستا حسن -بخش زوزن

آباد

بانک کشاورزی
محمد باده بان 

عرب غضنفری
سایر400400

4654

پرورش دام 

سنگین 

(گاوشیری)

بانک کشاورزی4خیابان امام علی - بایگ 1تربت حیدریهخراسان رضوی
محمد باقر 

رمضانی بایگی
سایر250250

1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند4655
کوی - روستای جعفراباد 

21امام رضا
سایر232232محمد باقریپست بانک

4656
پرورش 

زنبورعسل
1مه والتخراسان رضوی

- روستای ازغند- مه والت

کوچه مسجد شیروانی
بانک توسعه تعاون

محمد باقری 

ازغندی
سایر250250

4657

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

بانک کشاورزیروستای زرمهر- مه والت 1مه والتخراسان رضوی
محمد بایزیدی 

مرادی
سایر250250

4658

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1کالتخراسان رضوی
کالت نادر، روستای کرناوه 

منزل براتی –
سایر311311محمد براتیبانک کشاورزی

4659

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای قلعه سرخ1تربت جامخراسان رضوی
محمد بزمی 

ابدال آبادی
سایر500500

4660
پرورش 

گوسفند داشتی
1مه والتخراسان رضوی

روستای عبدل - مه والت

کوچه شهید کاوه- اباد
سایر500500محمد بلندقامتصندوق کارآفرینی امید

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4661
-بخش روداب-سبزوار

روستای کالته میرعلی
سایر250250محمد بنسبردیبانک کشاورزی

سایر500500محمد بهجتیپست بانکروستای خیابان-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4662
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4663
پرورش دام 

سبک
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

چنار
بانک کشاورزی

محمد بینایی 

چنار
سایر500500

4664
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک توسعه تعاونقوچان روستای جرتوده1قوچانخراسان رضوی

محمد پیرمرد 

جرتوده
سایر400400

بانک توسعه تعاونتربت حیدریه روستای فرزق1تربت حیدریهخراسان رضویکشت زعفران4665
محمد تقی 

پورسهل ابادی
سایر200200

4666

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای ازغند - مه والت 

خ فردوسی
سایر250250محمد جعفریصندوق کارآفرینی امید

1بجستانخراسان رضویدامداری4667
شهر - خراسان رضوی 

دهستان سردق- بجستان 
صندوق کارآفرینی امید

محمد جهانی 

سردق
سایر500500

4668
دامداری 

(گاوداری)
بانک کشاورزیداورزن روستای ساروق1داورزنخراسان رضوی

محمد جواد باقر 

آبادی
سایر250250

1سبزوارخراسان رضویپسته کاری4669
سبزوار بخش روداب 

روستای دریاچه
سایر300300محمد چشمیپست بانک

بانک کشاورزیچاه موتور پهلوان. بجستان 2بجستانخراسان رضویدامداری4670
محمد چکنه 

بجستانی
سایر500500

1کاشمرخراسان رضویفراوری سبزی4671

خراسان رضوی کامر 

روستای رزق اباد خیابان 

امام رضا سمت چپ میالن 

اول اخرمیالن

پست بانک
محمد چوپانیان 

فدافن
سایر408408

4672
کشت گلخانه 

ای
2خلیل آبادخراسان رضوی

اراضی - شهرستان خلیل اباد

محمد اباد
پست بانک

محمد حاتمی 

خلیل آباد
سایر500500

4673

پرورش 

گاوشیری 

 3امداد منطقه )

(مشهد

1مشهدخراسان رضوی

مشهد روستای خواجه 

 3امداد منطقه )جسین اباد 

(مشهد

سایر400225محمد حبیبیبانک توسعه تعاون
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4674
صنایع چوبی و 

مبلمان
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی کاشمر 

روستای کسرینه کوچه 

شهید شفیعی

پست بانک
محمد حسام 

صفریان
سایر480480

4675

پرورش دام 

سبک 

 (گوسفند)

همراه با اصالح 

نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

سهل آباد خیابان اصلی روبه 

روی خانه بهداشت

بانک کشاورزی
محمد حسن 

بمانی سهل آبادی
سایر500500

4676

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای صومعه سرای علیا1تربت جامخراسان رضوی
محمد حسن 

خاوری
سایر250250

بانک توسعه تعاونتربت جام روستای اسالم اباد2تربت جامخراسان رضویدامداری4677

محمد حسن 

دادی چهار من 

نیم

سایر300300

4678

دفتر خدمات 

پست بانک 

تجهیز)روستایی

)

1زاوهخراسان رضوی
شهرستان زاوه بخش 

سلیمان روستای ژرف
سایر500500محمد حسن زادهپست بانک

4679

پرورش دام 

سبک 

 (گوسفند)

همراه با اصالح 

نژاد

1زاوهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

زاوه بخش زاوه روستای 

سهل آباد خیابان شهید 

ناتوان کوچه حسینیه

بانک کشاورزی
محمد حسنی 

نسب
سایر300300

4680
دام سبک 

(احمد اباد )
1مشهدخراسان رضوی

بخش احمد اباد روستای ده 

سرخ
بانک کشاورزی

محمد حسین 

پور اسماعیل ده 

سرخی

سایر250250
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1مه والتخراسان رضویپرورش گوسفند4681
خ - روستای مهنه- مه والت

17قایم 
صندوق کارآفرینی امید

محمد حسین 

پور مهنه
سایر300300

2تربت جامخراسان رضویپرورش گوسفند4682
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای جنت اباد
سایر250250محمد حقیری فربانک کشاورزی

سایر300300محمد حیدریبانک توسعه تعاونیک لنگی1تربت حیدریهخراسان رضویآبیاری قطره ای4683

2قوچانخراسان رضویدامپروری4684
خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای دیزادیز
سایر500500محمد حیدریبانک کشاورزی

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4685
-بخش روداب-سبزوار

روستای دامرود
سایر300300محمد دامرودیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای فسنقر-سبزوار1سبزوارخراسان رضویزنبورداری4686
محمد رحمتی 

الرهنگ
سایر400400

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک4687
خراسان رضوی کاشمر 

3روستای مغان خ رسالت 
پست بانک

محمد رحمتی 

مقدم
سایر400400

1جغتایخراسان رضویکابینت سازی4688
روستای محمد آباد -جغتای

گفت
صندوق کارآفرینی امید

محمد رضا 

جغتایی
سایر500500

4689
پرورش دام 

سبک
پست بانکروستای فدرد1تربت حیدریهخراسان رضوی

محمد رضا 

خوش طینتی 

فاردقی

سایر300300

4690
 500بره پروار 

راسی صنعتی
پست بانکروستای فیض اباد8فریمانخراسان رضوی

محمد رضا 

شیرزاد
سایر52005200

4691
پرورش ماهیان 

سردابی
4زاوهخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان زاوه بخش 

مرکزی روستای کنگ سفلی

پست بانک

محمد رضا 

فهیمی کنگ 

سفلی

سایر500500

4692
گوسف)دامداری

(ند داری
1خلیل آبادخراسان رضوی

روستای سعدالدین خ 

ولیعصر
پست بانک

محمد رضا 

محمد نژاد
سایر232232
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بانک کشاورزیکالت روستای کریم اباد1کالتخراسان رضویدام سبک4693
محمد رضا 

نیازیان الین
سایر500500

سایر50050محمد رضاییبانک کشاورزیاراضی روستای رهن3گنابادخراسان رضویگلخانه آلویه ورا4694

4695
پرورش گاو 

شیری
1مه والتخراسان رضوی

شهرستان مه والت روستای 

احمدآباد
سایر300300محمد زارعیصندوق کارآفرینی امید

1کاشمرخراسان رضویکیف کفش4696

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ شهر 

ریوش بلوار امام علی خیابان 

اریا

سایر350350محمد زیرکبانک توسعه تعاون

4697
پرورش دام 

سبک
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

قرستو
صندوق کارآفرینی امید

محمد سعادتی 

گرو
سایر500500

4698
تولید گیاهان 

دارویی وزعفران
سایر400400محمد سیدآبادیصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای سیداباد1خوشابخراسان رضوی

4699

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
خراسان رضوی تربت جام 

روستای مومن اباد
سایر400400محمد شبانبانک توسعه تعاون

سایر500500محمد شکفتهپست بانکبیمرغ3گنابادخراسان رضویگاوداری4700

1کاشمرخراسان رضویساخت ادوات4701

خراسان رضوی کاشمربخش 

کوهسرخ روستای کوشه 

6امام خمینی 

پست بانک

محمد 

شیرمحمدی 

کوشه

سایر200200
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4702

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400محمد صاحبکارصندوق کارآفرینی امیدروستای خیرآباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

بانک کشاورزیروستای حسن بلبل1فریمانخراسان رضویدام سبک4703
محمد صادق 

افکار پرور
سایر250250

4704

پرورش گاو 

شیری با هدف 

آمیخته گری

بانک کشاورزیروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی
محمد صادق 

اقبالی
سایر500500

2کاشمرخراسان رضویکشت زعفران4705

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای ایور خ پسامبر 

اعظم کوچه امام حسین

پست بانک
محمد صادق 

تقی زاده ایوری
سایر200200

4706

پرورش 

دام )گاوشیری 

(سنگین

1خوافخراسان رضوی
-خواف-خراسان رضوی

خواجه وراب-بخش مرکزی
بانک کشاورزی

محمد صالحی 

خوجه ورو
سایر400400

4707
پرورش دام 

سبک
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

کرناوه شیرین
سایر500500محمد صحراییبانک کشاورزی

4708

پرورش دام 

سنگین 

 (گاوشیری)

همراه با اصالح 

نژاد

2زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

نیازآباد

پست بانک
محمد صداقت 

نیازآبادی
سایر500500

2قوچانخراسان رضویدامپروری4709
خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای قره چاه
بانک کشاورزی

محمد صفدری 

قره چاه
سایر250250
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4710
احداث باغ گل 

محمدی
سایر500500محمد طاهریانصندوق کارآفرینی امیدابراهیم اباد1خلیل آبادخراسان رضوی

سایر240240محمد عباسپورپست بانککوچه مزار- روستای جابوز 1خلیل آبادخراسان رضویگاوداری4711

4712

پرورش 

گوسفند 

روستایی

سایر500500محمد عباسیبانک کشاورزیروستای نومهن1چنارانخراسان رضوی

پست بانکروستا کوشه- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامداری4713
محمد عرب 

طاهریان
سایر500500

1کاشمرخراسان رضویکشت زعفران4714

خراسان رضوی کاشمر 

بخش کوهسرخ ریوش خ 

2امام خمینی 

سایر200200محمد عشرتیپست بانک

4715
پرورش)دامداری

( گوسفند
صندوق کارآفرینی امیدنقاب1خلیل آبادخراسان رضوی

محمد علمی 

نقابی
سایر300300

بانک توسعه تعاوندهنو بلهر1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4716
محمد علی 

جعفری
سایر300300

4717
پرورش دام 

سبک
سایر250250محمد علی نژادپست بانکعشق اباد1فریمانخراسان رضوی

بانک کشاورزیدرگز جشن آباد1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4718
محمد علی نژاد 

مقدم
سایر250250

4719

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500محمد علیائیصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه نو میرزا1تربت جامخراسان رضوی

4720

دامداری 

سنگین 

(گاوشیری)

1کاشمرخراسان رضوی
خراسان رضوی کاشمر 

5روستای نای خ امیری
پست بانک

محمد علیزاده 

نایی
سایر200200
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1تربت جامخراسان رضویشترمرغ4721
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای ابوتراب
بانک کشاورزی

محمد عیسی 

جمشیدی صالح 

آبادی

سایر200200

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4722
-خواف-خراسان رضوی

چاه زول-بخش سنگان
سایر300300محمد غضنفریپست بانک

4723

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدششتمد روستای ابراهیم اباد1سبزوارخراسان رضوی
محمد فاتحی 

ابراهیم آباد
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدمحمد اباد1خلیل آبادخراسان رضویدامداری4724
محمد فرح پور 

طاهری
سایر200200

4725

پروروش 

گوسفند و بز 

داشتی

3بجستانخراسان رضوی
شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
سایر600600محمد فروهیبانک کشاورزی

سایر500500محمد قربانیپست بانکروستا عظیم اباد- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامداری4726

پست بانکبیمرغ3گنابادخراسان رضویگاوداری4727
محمد قربانی 

بیمرغی
سایر500500

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4728
-بخش روداب-سبزوار

روستای شمس آباد
سایر250250محمد قلعه نوییبانک کشاورزی

4729
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیدرگز خادمانلو1درگزخراسان رضوی

محمد کافی 

خادمانلو
سایر250250

سایر250250محمد کرابیبانک کشاورزیروستای کراب- سبزوار1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4730

4731
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر300300محمد کراتیبانک توسعه تعاونسرخس روستای شیرتپه2سرخسخراسان رضوی

2مشهدخراسان رضوی(گاو)دامداری 4732
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای عباس آباد
بانک کشاورزی

محمد کریم 

زحمتکش
سایر500500
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4733

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
-روستای احمداباد- مه والت

4 خ امام رضا 
سایر250250محمد محمدزادهصندوق کارآفرینی امید

4734
بره پرواری 

 راسی100
2کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوس شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای کوشه ابتدای روستا

بانک کشاورزی
محمد محمدعلی 

پور کوشه
سایر450450

سایر250250محمد محمدنژادبانک کشاورزیدرگز چاپشلو1درگزخراسان رضویخوراک دام4735

4736

پرورش دهنده 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
- شهرستان مه والت 

روستای علی آباد سفلی
بانک توسعه تعاون

محمد محمدی 

بایزیدی
سایر250250

4737

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای علی اباد - مه والت

جنب مسجد- سفلی
صندوق کارآفرینی امید

محمد محمدی 

بایزیدی
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای دربند-تایباد2تایبادخراسان رضویدامداری4738
محمد مرادیان 

بهلولی
سایر400400

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4739
- بخش روداب- سبزوار

روستای ملوند
سایر300300محمد ملوندیبانک توسعه تعاون

1کاشمرخراسان رضویکشت زعفران4740

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای کریز

سایر269269محمد موسی زادهپست بانک
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4741

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای اسماعیل آباد گرجی1تربت جامخراسان رضوی
محمد میرزای 

قلی
سایر250250

4742

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر250250محمد نادریبانک کشاورزیخیرآباد1تربت جامخراسان رضوی

سایر300300محمد نصرآبادیبانک توسعه تعاونعشق آباد1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4743

4744

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر250250محمد نوروزیبانک توسعه تعاونروستای لنگر1تربت جامخراسان رضوی

بانک کشاورزیدرگز خادمانلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4745
محمد وژدانی 

خادمانلو
سایر250250

4746

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400محمد یعقوبیپست بانکقادر آباد1تربت جامخراسان رضوی

بانک توسعه تعاونرشتخوار روستای فتح آباد1رشتخوارخراسان رضویکشت زعفران4747
محمد یوسفی 

مقدم
سایر500500

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4748
-بخش روداب-سبزوار

روستای همایی
صندوق کارآفرینی امید

محمدابراهیم 

همایی
سایر400400
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بانک کشاورزیروستای ارخود- باخرز1باخرزخراسان رضویپرورش گوسفند4749
محمدافضل 

غالمپور
سایر250250

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4750
-خواف-خراسان رضوی

ارزنه-بخش مرکزی
بانک توسعه تعاون

محمدایوب 

رضوانی ارزنه
سایر400400

4751
گوس)دامپروری

(فندداری
2قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای کچالنلو
سایر500500محمدباقر کمالیبانک توسعه تعاون

2تربت جامخراسان رضویخریدوفروش دام4752
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای جعفریه
بانک کشاورزی

محمدجواد 

اعلمی بارانی
سایر250250

4753

خرید گاو 

شیری نژاد 

هلشتاین

1باخرزخراسان رضوی
شهرستان باخرز روستای 

کردیان
پست بانک

محمدحسن 

پرداخته
سایر500500

4754
پرورش دام 

سبک
سایر300300محمدحسن تاجیپست بانکروستای اومی1تربت حیدریهخراسان رضوی

4755

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت

9خ چمران - اباد
صندوق کارآفرینی امید

محمدحسن 

مومنی
سایر250250

4756
پرورش دام 

سبک
1مشهدخراسان رضوی

منطقه -خراسان رضوی

روستای تپه نادر- رضویه 
بانک کشاورزی

محمدحسین 

شجاعیان راد
سایر250200

پست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری4757
محمدحسین 

طهماسبی
سایر500500

4758

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای پلورزه1تربت جامخراسان رضوی
محمدرضا 

احمدی
سایر450450
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1بجستانخراسان رضویدام سبک4759
شهرستان - خراسان رضوی 

یونسی- بجستان 
پست بانک

محمدرضا 

اسماعیل زاده 

مقدم یونسی

سایر500500

2تربت جامخراسان رضویدامداری4760
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای گوشالغر
بانک کشاورزی

محمدرضا بربری 

زور آبادی
سایر250250

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4761
-خواف-خراسان رضوی

نهور-بخش سنگان
سایر300300محمدرضا برومندپست بانک

4762
تولیدی و 

پوشاک
سایر350350محمدرضا چشمیصندوق کارآفرینی امیدروستای چشام4داورزنخراسان رضوی

1فیروزهخراسان رضویگوسفند داشتی4763

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای دولت اباد

بانک کشاورزی
محمدرضا 

حسینی
سایر300250

4764
گاودار)دامداری

(ی
2قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

روستا مزرج- قوچان
بانک کشاورزی

محمدرضا 

حیدرمزرجی
سایر350350

1سرخسخراسان رضویزعفران4765
سرخس روستای تپه 

0میراحمد
سایر400400محمدرضا خیرشبانک توسعه تعاون

2بردسکنخراسان رضویدامپروری4766
شهرستان - خراسان رضوی 

روستا خرم اباد- بردسکن 
بانک کشاورزی

محمدرضا 

رحمانی
سایر250250

4767

دام 

گاوشیر)سنگین

(ی

1خوافخراسان رضوی
-خواف-خراسان رضوی

زوزن-بخش زوزن
بانک توسعه تعاون

محمدرضا 

سلطانی اول 

رودی

سایر400400

سایر500500محمدرضا فانیبانک کشاورزیبجستان روستای بقچیر2بجستانخراسان رضویگاوداری صنعتی4768
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پست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری4769
محمدرضا فنائی 

نوده پشنگ
سایر500500

پست بانکبیمرغ3گنابادخراسان رضویگاوداری4770
محمدرضا 

قاسمی بیمرغ
سایر400400

4771

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
خراسان رضوی تربت جام 

روستای مومن اباد
سایر300300محمدرضا ماهیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدبجستان روستای آهنگ2بجستانخراسان رضویدام سنگین4772
محمدرضا 

محمدنژاد آهنگ
سایر500500

4773
پرورش 

گوسفندداشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای سیاه خوله
پست بانک

محمدرضا ندای 

نیا
سایر200200

بانک کشاورزیسنگ نقره1فریمانخراسان رضویدام سبک4774
محمدصادق 

بخشی اره کمر
سایر300300

4775
پرورش دام 

سبک
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستایی 

ارتکند
بانک کشاورزی

محمدعلی 

ارتکندی
سایر500500

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4776
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای افچنگ
پست بانک

محمدعلی 

افچنگی
سایر400400

بانک توسعه تعاونروستا شفیع اباد- بردسکن 1بردسکنخراسان رضویدامداری4777

محمدعلی 

کریمی بنده 

قرایی

سایر500500

4778

پرورش دام 

سبک 

 (گوسفند)

همراه با اصالح 

نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

پطرو اول روستا جنب 

نانوایی بلوچ قرایی

بانک کشاورزی
محمدعلی 

نظافت پطروی
سایر500500
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4779

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500محمدعمر غالمیپست بانکروستای نیک پی1تربت جامخراسان رضوی

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4780
-خواف-خراسان رضوی

ارزنه-بخش مرکزی
بانک کشاورزی

محمدنبی 

رضوانی ارزنه
سایر500500

1تربت جامخراسان رضویدامداری4781
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای آزادده
بانک کشاورزی

محمدهاشم 

پورعبداهلل 

موشقال

سایر250250

4782
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیکالت روستای قاباخ1کالتخراسان رضوی

محمود براتی 

سلطان اباد
سایر500500

4783
پرورش 

گوسفند داشتی
1تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

اباد روستای برجک شیخی
سایر200200محمود پوریانبانک کشاورزی

4784
کشاورزی 

(زعفرانکاری)
1خلیل آبادخراسان رضوی

روستای دهنو گوچه شهید 

4اقایی
سایر304304محمود جهانیانپست بانک

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4785
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای رباط سرپوشی
صندوق کارآفرینی امید

محمود حسین 

زاده
سایر300300

4786

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای شیخلو1تربت جامخراسان رضوی
محمود حضرتی 

بلوچی
سایر500500

4787
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیکالت روستای چنار1کالتخراسان رضوی

محمود خادمی 

چنار
سایر500500

4788
بازیافت 

پالستیک
5مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای زرکش
صندوق کارآفرینی امید

محمود شیخی 

برج قلعه
سایر300300
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4789

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی
محمود عطاردی 

بزدی
سایر500500

4790

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای شخلو1تربت جامخراسان رضوی
محمود عطایی 

بلوچی
سایر150150

4791
دامداری 

(گوسفند داری)
سایر250250محمود فریمانهبانک کشاورزیداورزن روستای صدخرو1داورزنخراسان رضوی

1رشتخوارخراسان رضویگوسفند داشتی4792

خراسان رضوی شهرستان 

روستای محمد -رشتخوار 

آباد

سایر250250محمود یوسف پوربانک کشاورزی

4793

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای امان محمد1تربت جامخراسان رضوی
مخدره 

ذاکردولت ابادی
سایر400400

1سبزوارخراسان رضویگاو داری4794
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای رباط سرپوش
بانک کشاورزی

مرادعلی حاجی 

شمسایی
سایر280230

سایر250250مرادعلی خوریبانک کشاورزیجنداب1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4795

4796

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

سایر150150مرادعلی مشهدیپست بانکروستای یاقوتین1تربت جامخراسان رضوی
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1رشتخوارخراسان رضویگوسفند داشتی4797
رشتخوار بخش جنگل جنت 

آباد
بانک کشاورزی

مرتضی اتمن 

جمشید
سایر500500

سایر250250مرتضی آزمونبانک کشاورزیکاشمر روستای محمدیه1کاشمرخراسان رضویدامداری4798

سایر232232مرتضی بهمدیپست بانک8کندر امام علی 1خلیل آبادخراسان رضویدامداری4799

2بجستانخراسان رضویدامداری4800
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای کامه- بجستان 
سایر500500مرتضی بوریبانک کشاورزی

1سبزوارخراسان رضویگاو داری4801
-بخش رودآب-سبزوار

6مطهری
پست بانک

مرتضی جعفری 

الرهنگ
سایر500500

4802

خرید تجهیزات 

- کشاورزی 

تراکتور

2خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل اباد - خراسان رضوی 

نبش امام - روستای نقاب - 

علی یک

پست بانک
مرتضی جهانی 

نقابی
سایر500500

4803

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت

4خ بهجت- اباد
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی حسنی 

عبدل ابادی
سایر250250

سایر250250مرتضی حمیدیبانک کشاورزیدرگز چاپشلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4804

4805

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت

کوچه حیترک- اباد
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی 

حیدرزاده عبدل 

ابادی

سایر250250

4806

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400مرتضی رحیمیبانک توسعه تعاونروستای خرم آباد1تربت جامخراسان رضوی
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4807
گیاهان دارویی 

زعفران کاری- 
سایر300300مرتضی صادقیبانک کشاورزیششتمد خیابان مهر2سبزوارخراسان رضوی

سایر250250مرتضی صولتبانک توسعه تعاونروستا خرم اباد- بردسکن 1بردسکنخراسان رضویگاوداری4808

پست بانک13مزده قایم 1خلیل آبادخراسان رضویگاوداری4809
مرتضی عباس 

نژادکاریزک
سایر232232

4810

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر300300مرتضی علیزادهبانک کشاورزیششتمد روستای عزیز آباد1سبزوارخراسان رضوی

4811

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای محمود آباد1تربت جامخراسان رضوی
مرتضی غالمی 

جامی
سایر500500

4812
پرورش دهنده 

زنبور عسل
سایر250250مرتضی قدیریبانک کشاورزیروستای سوهان- چناران 2چنارانخراسان رضوی

بانک کشاورزیکاریزبداق1فریمانخراسان رضویدام سبک4813
مرتضی 

کاریزبداقی
سایر250250

1بجستانخراسان رضویمصنوعات چوبی4814

شهرستان - خراسان رضوی

- شهر یونسی- بجستان

خیابان امام خمینی

صندوق کارآفرینی امید
مرتضی کمالی 

مقدم
سایر500500

4815

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای دوغ اباد- مه والت

9خ امام خمینی
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی کیانی 

دوغ ابادی
سایر250250

1مشهدخراسان رضویکارگاه خیاطی4816
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای زرکش
سایر300300مرتضی گلیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

سایر500500مرتضی محمدیپست بانکزیبد، شهرک کریمیه3گنابادخراسان رضویگاوداری4817

4818

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
-روستای میاندهی- مه والت

5 خ امام رضا
سایر250250مرتضی نظیفپست بانک

بانک کشاورزیروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4819
مرتضی یگانه 

برآبادی
سایر500500

4820

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای منصوریه1تربت جامخراسان رضوی
مرضیه 

سیدمحمدی
سایر500500

4821
پرورش بره 

پرواری
بانک کشاورزی1روستای زنده جان رسالت 2کاشمرخراسان رضوی

مریم اسماعیل 

نژاد زنده جان
سایر500500

1تربت حیدریهخراسان رضویخرید خود پرداز4822
-شهرستان تربت حیدریه 

روستای سرهنگ
سایر500500مریم امیری مهرپست بانک

4823
تولیدی لباس 

زنانه
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

منصوری
صندوق کارآفرینی امید

مریم بذرگر 

بجستانی
سایر500500

سایر300300مریم خانزادهپست بانکروستای رودخانه1تربت حیدریهخراسان رضویزعفرانکاری4824

1کاشمرخراسان رضویکشت زعفران4825

خرایان رضوی کاشمر بخش 

کوهسرخ ریوش خ امام علی 

25

پست بانک
مریم خدا بخشی 

ریوشی
سایر200200

2نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره4826
نیشابور دروستای حصار گل 

12امام علی
سایر490490مریم خرمکیبانک کشاورزی

4827
تولیدی مانتو و 

شلوار
سایر200200مریم درخت سروصندوق کارآفرینی امیدچناران روستای قیاس آباد11چنارانخراسان رضوی

4مشهدخراسان رضویکارگاه خیاطی4828
- منطقه تبادکان - مش

منزل آباد
سایر250250مریم رحیمیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

4829
پرورش گاو 

شیری
5باخرزخراسان رضوی

روستای -شهرستان باخرز

چهارطاق
سایر50005000مریم شاهچراغیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای چهاربرجی1تایبادخراسان رضویخیاطی4830
مریم صادقی 

مشهد ریزه یی
سایر500500

پست بانکابقه/تایباد1تایبادخراسان رضویکاشت زعفران4831
مریم ظاهری 

مشهدریزه یی
سایر500500

4832
پرورش گاو 

شیری
پست بانکروستای آبنیه-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

مریم قربانی 

هفت سویی
سایر500500

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4833
- بخش روداب- سبزوار

روستای ملوند
سایر250250مریم ملوندیبانک کشاورزی

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4834
-خواف-خراسان رضوی

نهور-بخش سنگان
سایر300300مریم میناطورپست بانک

4835

پرورش دام 

گوسفند )سبک 

(داشتی

سایر500500مریم ورانلوبانک کشاورزیچناران روستای علی آباد1چنارانخراسان رضوی

4836
تولیدی انواع 

جوراب
1مه والتخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- روستای زرمهر - مه والت 

4شهدا - بلوار شهدا 

صندوق کارآفرینی امید
مسعود بایزیدی 

مرادی
سایر500500

4837

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش سلیمان روستای 

جعفرآباد روبروی 

مسجدمهتاب کوچه مهتاب 

قدیم

سایر300300مسعود جامیبانک کشاورزی

1مه والتخراسان رضویکشت زعفران4838
روستای دوغ - مه والت 

1خ مولوی- اباد
سایر200200مسعود سیاریپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

سایر500500مسعود مرادپورپست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری4839

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4840
-خواف-خراسان رضوی

نهور-بخش سنگان
سایر300300مسلم برومندپست بانک

4841
دامداری 

گاوشیری
1خوافخراسان رضوی

-خواف-خراسان رضوی

روستای حسن -بخش زوزن

آباد

سایر500500مسلم بنامصندوق کارآفرینی امید

سایر500500مسلم عجم زیبدپست بانکزیبد4گنابادخراسان رضویتزریق پالستیک4842

4843
پرورش 

گوسفندداشتی
سایر500500مصطفی ابویسانیبانک کشاورزیروستای ابویسان-جغتای1جغتایخراسان رضوی

سایر200200مصطفی درویشیبانک توسعه تعاونروستای ابارش- سبزوار1سبزوارخراسان رضویگاو داری4844

1کاشمرخراسان رضویاستخر کشاورزی4845
خراسان کاشمر روستای 

فرگ باالده
سایر320320مصطفی زارعیپست بانک

سایر350350مصطفی قاینیبانک توسعه تعاونروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4846

2خلیل آبادخراسان رضویکارگاه خیاطی4847
خلیل آباد روستای دهنو 

میدان مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

مصطفی 

مصطفویی
سایر200200

4848

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت 

23خ امام خمینی - اباد 
صندوق کارآفرینی امید

مصطفی ملکی 

عبدل ابادی
سایر250250

4849
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیزوراباد2جوینخراسان رضوی

مظاهر رضایی 

مقدم
سایر500500

4قوچانخراسان رضویدامپروری4850
خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای نوروزی
بانک کشاورزی

معصوم یاقوتی 

نوروزی
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

4851

پرورش دام 

سبک به 

 راس60ظرفیت 

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای ولی آباد
صندوق کارآفرینی امید

معصومه بروتی 

سدهی
سایر400400

4852

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای علی اباد1تربت جامخراسان رضوی
معصومه جاللی 

فرد
سایر400400

1کاشمرخراسان رضویکافینت4853

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر روستای مغان 

7بلواررسالت نبش رسالت 

پست بانک
معصومه غالم 

نژاد مغانی
سایر400400

4854
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امیدکروژده1جوینخراسان رضوی

معصومه 

مالیجردی
سایر680680

1سبزوارخراسان رضویزنبورداری4855
-روستای طبس-سبزوار

خیابان امام رضا
سایر300300معظمه طبسیصندوق کارآفرینی امید

4856

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500مقصود طاهریصندوق کارآفرینی امیدروستای یخک1تربت جامخراسان رضوی

4857
کشت و پرورش 

زعفران
1نیشابورخراسان رضوی

-نیشابور-خراسان رضوی

روستای -دهستان مازول

میرآباد

بانک توسعه تعاون
ملک تاج 

سعدآبادی
سایر500500

4858
دامداری 

گوسفند داشتی
1سرخسخراسان رضوی

سرخس روستای کالته مره 

ای
سایر200200منصور مره ییصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

4859
تولید لوازم 

صنعتی اتومبیل
1مشهدخراسان رضوی

روستای ده غیبی امام 

2پ 5رضای 
سایر500500منصوره کریمیصندوق کارآفرینی امید

4860

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی
مهدی احمدی 

بزدی
سایر500500

1خلیل آبادخراسان رضویدامداری4861
- روستای سعدالدین 

خیابان امام
سایر192192مهدی افروغپست بانک

4862
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200مهدی آذریانصندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای حسن اباد1سرخسخراسان رضوی

4863

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای خیراباد-مه والت

2نبش حکیم 
سایر250250مهدی باویرپست بانک

4864

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

سایر550550مهدی بخشیبانک کشاورزیروستای میرزارجب-قوچان2قوچانخراسان رضوی

4865
احداث گلخانه 

سبزی و صیفی
پست بانکبردسکن روستای کالته نو2بردسکنخراسان رضوی

مهدی بخشی 

کالته نو
سایر500500

1کاشمرخراسان رضویدامداری سنگین4866

خراسان رضوی کاشمر 

روستای ممرآباد خ وحدت 

28پ2

پست بانک
مهدی پاسبان 

ممرابادی
سایر416416

سایر500350مهدی پایداربانک کشاورزیخیبری3گنابادخراسان رضویگلخانه آلویه ورا4867



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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سایر250250مهدی حدادفربانک کشاورزیدرگز کاهو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4868

4869
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500مهدی حسنیصندوق کارآفرینی امیدکالته نوکاریز- ششتمد 1سبزوارخراسان رضوی

سایر216216مهدی حلیمیپست بانک7کالته شادی امام رضا 1خلیل آبادخراسان رضویزعفران کاری4870

سایر300300مهدی حمیدیبانک توسعه تعاونروستای رهنه-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4871

سایر500500مهدی خدادادیپست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری4872

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک4873

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای بختیار

پست بانک
مهدی داوری 

بختیاری
سایر240240

بانک توسعه تعاونبخش روداب- سبزوار1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4874
مهدی دلیری 

بلزقند
سایر500500

4875
کشت زعفران و 

گیاهان دارویی
بانک توسعه تعاونروستای عریان2تربت حیدریهخراسان رضوی

مهدی دلیری 

حصار
سایر500500

4876
پرورش 

گوسفند داشتی
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
سایر500500مهدی رامشیبانک کشاورزی

1مشهدخراسان رضویدام سبک4877
 کیلو متری نیشابور ۵۵

روستای ابرش
سایر300300مهدی رحیمیپست بانک

4878
دامداری 

(تبادکان)
2مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای دزق
سایر250250مهدی رفعتبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1کاشمرخراسان رضویکشت زعفران4879

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای کوشه خ امام 

خمینی روبه روی مسجد 

جامع

پست بانک
مهدی زاده 

حسین کوشه
سایر272272

1بردسکنخراسان رضویدامداری4880
شهرستان - خرایان رضوی 

روستا شریف اباد- بردسکن 
سایر500500مهدی سعادتیبانک توسعه تعاون

4881

پرورش 

امداد )گوسفند 

( مشهد3منطقه 

1مشهدخراسان رضوی

جاده کالت خور سفلی 

امداد منطقه )کوچه مسجد 

( مشهد3

بانک کشاورزی
مهدی شجاع 

صداقت
سایر300300

4882

کارگاه تولید و 

بسته بندی 

ذغال فشرده و 

کبابی

سایر500500مهدی شهابیبانک توسعه تعاونبردسکن روستای شفیع آباد3بردسکنخراسان رضوی

1رشتخوارخراسان رضویگوسفند داشتی4883

خراسان رضوی شهرستان 

-شهر جنگل-رشتخوار

روستای جنت آباد

پست بانک

مهدی شیر 

محمدی علی 

اکبر خانی

سایر500500

سایر250250مهدی صادقیبانک کشاورزیروستای دوغارون-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4884

4885

پرورش گاو 

شیری واصالح 

نژاد

سایر500500مهدی طاهریپست بانکششتمد بلوار کشاورز1سبزوارخراسان رضوی

4886
تولید ادوات 

کشاورزی
1مه والتخراسان رضوی

- روستای مهنه- مه والت

4ابوسعید 
سایر300300مهدی عباس نیاصندوق کارآفرینی امید

4887

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای سلطان - مه والت 

2شهید موسوی - آباد 
پست بانک

مهدی علیلی 

ازغندی
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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2قوچانخراسان رضویدامپروری4888

خرایان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای 

محمدآبادعلیا

سایر500500مهدی کارگرانبانک کشاورزی

1سبزوارخراسان رضویپرورش گوسفند4889
- بخش ششتمد - سبزوار 

روستای بیروت
پست بانک

مهدی کاملی 

دنجان
سایر500500

4890

خرید تراکتور 

جهت خدمات 

کشاورزی

4قوچانخراسان رضوی

پشت -روستای فرخان راه

دیوار دانشگاه آزاد اسالمی 

قوچان

سایر485485مهدی کاهانیپست بانک

1بردسکنخراسان رضویدامپروری4891
- انابد - خراسان رضوی 

روستا باقریه
بانک توسعه تعاون

مهدی کربالیی 

پور
سایر500500

4892
پرورش 

زنبورعسل
1مه والتخراسان رضوی

روستای عبدل - مه والت

4خ چمران- اباد
سایر250250مهدی محمدیبانک کشاورزی

4893

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

ولی - روستای سلطان آباد 

10عصر 

بانک کشاورزی
مهدی محمدی 

بایزیدی
سایر250250

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4894
-بخش روداب-سبزوار

روستای بنقن
صندوق کارآفرینی امید

مهدی محمدی 

بنقنی
سایر500500

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4895
-بخش رودآب-سبزوار

روستای ملوند
سایر200200مهدی ملوندیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزینصرآباد1تربت جامخراسان رضویکشت زعفران4896
مهدی میرکی 

قرایی
سایر500500

بانک کشاورزیبجستان روستای صلح آباد2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4897
مهدی 

نورمحمدی
سایر500500

4898
مکانیزاسیون 

کشاورزی
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای موشک کنار نانوایی

پست بانک
مهدی وطن 

پرست موشکی
سایر240240
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4899
پرورش)دامداری

( گوسفند 
1خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد روستای علی آباد 

برکال روبروی تکیه حسینی
سایر239239مهدی وکیلی فرپست بانک

سایر500500مهدی یوسفیبانک توسعه تعاونروستا کبودان- بردسکن 1بردسکنخراسان رضویدامداری4900

پست بانکروستای خوشدره- مه والت 1مه والتخراسان رضویتولیدی پوشاک4901
مهدیه باقری 

قلعه جوقی
سایر100100

4902

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400مهدیه خاکشورصندوق کارآفرینی امیدروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی

4903

پرورش گاو 

شیری با هدف 

آمیخته گری

سایر500500مهران رستم زادهبانک توسعه تعاونمحمودآباد سفلی1تربت جامخراسان رضوی

4904

پرورش گاو 

شیری با هدف 

آمیخته گری

سایر500500مهری جامیصندوق کارآفرینی امیدسمسرا سفلی1تربت جامخراسان رضوی

4905
پرورش گاو 

شیری
سایر500500مهری حسنیصندوق کارآفرینی امیدشهر ششتمد- سبزوار 2سبزوارخراسان رضوی

2بردسکنخراسان رضویدامپروری4906
شهرستان - خراسان رضوی 

روستا ابراهیم اباد- بردسکن 
سایر250250موسی احمدیانبانک کشاورزی

4907

پرورش دهنده 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای حسن - مه والت 

آباد
سایر250250موسی افشهپست بانک
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1فیروزهخراسان رضویکشت زعفران4908

خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه بخش مرکزی 

روستای بحرود

بانک کشاورزی
موسی الرضا 

غالم پورطالبی
سایر400400

4909
دامداری 

(تبادکان)
2مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای آبقد
بانک کشاورزی

موسی الرضا 

مغلوبی آبقد
سایر250250

4910
پرورش دام 

سبک
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

گرو
بانک کشاورزی

موسی حدیدی 

گروی
سایر500500

4911

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای شیخلو1تربت جامخراسان رضوی
موسی عظیمی 

بلوچی
سایر500500

4912

پرورش دام 

سبک 

 (گوسفند)

همراه با اصالح 

نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش سلیمان روستای 

ساق جنب پاسگاه

سایر500500موسی عمرانیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیدرگز قلجق1درگزخراسان رضویزنبورداری4913
میثم ابراهیمی 

قلجق
سایر336250

4914
کارگاه جوراب 

بافی
1مه والتخراسان رضوی

- روستای زرمهر- مه والت

روبروی سوپرمارکت جعفری
سایر500500میثم خسرویصندوق کارآفرینی امید

سایر450450میثم دانش کاهوبانک کشاورزیدرگز روستایی کاهو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4915

4916
تولید و فرآوری 

آجیل
سایر400400میثم زمردیانبانک توسعه تعاوننوده پشنگ5گنابادخراسان رضوی

4917
صنایع چوبی 

(تبادکان)
3مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای عباس آباد
سایر400400میثم مرادبخشصندوق کارآفرینی امید
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1خوافخراسان رضویگوسفنداری4918

-خواف-خراسان رضوی

روستا حسن -بخش زوزن

آباد

پست بانک
میردوست عرب 

غضنفری
سایر400400

4919
کشت گلخانه 

ای
3مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای دهشک
سایر300300مینو اسدیصندوق کارآفرینی امید

2بردسکنخراسان رضویدامپروری4920

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای سعادت - بردسکن 

اباد

سایر500500ناصر برزگربانک توسعه تعاون

سایر500500ناصر حیدریبانک کشاورزیبیمرغ3گنابادخراسان رضویگاوداری4921

4922
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیروستای حجت آباد-جغتای 1جغتایخراسان رضوی

ناصر راستگو 

خفاجه
سایر500500

4923
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200ناصر رضاییصندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای کندکلی1سرخسخراسان رضوی

4924

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر150150ناصر واحدیپست بانکروستای کالته صنم1تربت جامخراسان رضوی

4925

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدچشمه گل1تربت جامخراسان رضوی
نائب حسن پور 

چشمه گل
سایر500500

4926
پرورش گاو 

داشتی
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای بازوبند

سایر300300نبی اله نعمتیبانک کشاورزی
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2قوچانخراسان رضویدامپروری4927
خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای شفیع
صندوق کارآفرینی امید

نجمه اخروی 

ورانلو
سایر500500

سایر200200نرجس ملوندیبانک کشاورزیروستای ملوند-سبزوار1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4928

5مشهدخراسان رضویکارگاه خیاطی4929
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای منزل آباد
پست بانک

نرگس زاهدیان 

سرحوزکی
سایر250250

4930

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500نرگس فقیرشخلوصندوق کارآفرینی امیدروستای حسین آباد کاللی1تربت جامخراسان رضوی

بانک کشاورزیدرگز بشدره1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4931
نصرت اله 

امیریان کماجخور
سایر500500

4932
پرورش 

گوسفند پرواری
2بجستانخراسان رضوی

- بجستان - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد
صندوق کارآفرینی امید

نصرت اله 

نوروزی فخرآباد
سایر200200

1تربت جامخراسان رضویدامداری4933
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای فالیزک
بانک کشاورزی

نظام الدین 

تیموری فالیزک
سایر250250

پست بانک1ابراهیم ابادخ صاحب الزمان1خلیل آبادخراسان رضویزعفرانکاری4934
نعمت اهلل 

طاهریان
سایر216216

سایر250250نعمت اله دژبانبانک کشاورزیدرگز خادمانلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4935

سایر250250نمازی ولیبانک کشاورزیدرگز نصرت آباد1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4936

4937
پرورش دام 

سنگین
پست بانکروستای سرباال1تربت حیدریهخراسان رضوی

نور محمد 

ساالرزاده سرباال
سایر500500
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4938
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200نوراله علیمیرزاییصندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای اله نظر2سرخسخراسان رضوی

4939
گتودا)دامپروری

(ری
3قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای شورک 

حاجی

بانک کشاورزی
نورعلی قهاری 

شورک
سایر320320

پست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری4940
نورمحمد داعی 

نوده پشنگ
سایر500500

4941
پرورش دام 

سبک
سایر300300نوید ذوالفقاریبانک کشاورزیقلعه باال- روستای رودخانه 1تربت حیدریهخراسان رضوی

4942

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای قلعه سرخ1تربت جامخراسان رضوی
هاجر خدابخشی 

قلعه سرخی
سایر400400

سایر250250هادی اسمعیلیبانک کشاورزیشهرستان باخرز شهر باخرز1باخرزخراسان رضویپرورش گوسفند4943

1رشتخوارخراسان رضویگوسفند داشتی4944

خراسان رضوی شهرستان 

روستای ابراهیم -رشتخوار

آباد

سایر250250هادی باد آوربانک کشاورزی

4945
پرورش گاو 

شیری
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای اهنک- بجستان 
بانک توسعه تعاون

هادی بهرام نیا 

اهنک
سایر500500

2تربت جامخراسان رضویپرورش دام4946
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای جعفریه
بانک کشاورزی

هادی خانی قشه 

توتی
سایر250250

4947

ساخت ماشین 

آالت کشاورزی 

(جوشکاری)

سایر300300هادی رحیمیبانک کشاورزیقلندراباد فریمان1فریمانخراسان رضوی
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بانک کشاورزیروستای رزمگاه1فریمانخراسان رضویدام سنگین4948
هادی رضایی 

رزمگاه
سایر250250

بانک کشاورزیبجستان روستای مرندیز2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4949
هادی رفیعی 

مرندیز
سایر500500

4950

اجرای طرح دام 

پرورش )سبک

همراه (گوسفند

بااصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

اسماعیل آباد خیابان اصلی 

کوچه نزدیک مسجد

سایر500500هادی روهندوبانک کشاورزی

1کاشمرخراسان رضویکشت زعفران4951

خراسان رضوی کاشمر 

بخش کوهسرخ ریوش بلوار 

امام علی خیابان ساحل

سایر394394هادی زاده عباسپست بانک

4952
تولبد ادوات 

کشاورزی
1خوشابخراسان رضوی

شهرستان خوشاب شهر 

سلطان آباد بلوار امام رضا
سایر500500هادی سلیمانیصندوق کارآفرینی امید

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4953
بخش مرکزی -سبزوار

روستای نجم آباد
سایر400400هادی عربصندوق کارآفرینی امید

سایر300300هادی فرزانهصندوق کارآفرینی امید20دهنو خ شهید ستوده1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند4954

پست بانکروستا زیرک اباد- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدام سنگین4955
هادی قاسمی 

نژادزیرک اباد
سایر500500

سایر500500هادی قانعیبانک توسعه تعاونروستا زیرک اباد-- بردسکن 1بردسکنخراسان رضویدامداری4956

3جوینخراسان رضویدامپروری4957
شهرستان جوین شهر نقاب 

روستای کروژده
سایر450450هادی کروژدهصندوق کارآفرینی امید

سایر200200هادی کیانی فردصندوق کارآفرینی امیدکندر1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند4958
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1کاشمرخراسان رضویدام سبک4959

خراسان رضوی شهرستان 

-بخش کوهسرخ-کاشمر 

روستای کوشه نما

پست بانک
هادی محمد 

زاده مکی
سایر500500

4960
پرورش 

گوسفند داشتی
1کالتخراسان رضوی

-کالت نادر-خراسان رضوی

دهستان هزار -بخش مرکزی

روستای بابا رمضان-مسجد

بانک کشاورزی
هادی محمدیان 

بابا رمضانی
سایر500500

1کالتخراسان رضویپرورش بره پروار4961
شهرستان کالت روستای 

چنار
بانک توسعه تعاون

هادی مهرابی 

چنار
سایر500500

4962

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی
هادی نجاتی 

بزدی
سایر500500

4963

پرورش 

امداد )گوسفند 

( مشهد3منطقه 

1مشهدخراسان رضوی

مشهد روستای خور علیا 

 3امداد منطقه ) 67قایم پ 

(مشهد

بانک توسعه تعاون
هادی ندافیان 

خور
سایر400400

بانک کشاورزیروستای گلستان1فریمانخراسان رضویدام سبک4964
هادی نیکوکردار 

گلستان
سایر300300

1باخرزخراسان رضویگوسفنداری4965
شهرستان باخرز روستای 

ارزنه
بانک کشاورزی

هادی هدایت 

ارزنه یی
سایر250250

4966

توسعه وتجهیز 

دفتر بانکی و 

ict

1بردسکنخراسان رضوی
خراسان رضوی بردسکن 

عظیم باد
سایر500500هادی همایونیپست بانک

سایر250250هادی وطن خواهبانک کشاورزیاحمداباد1فریمانخراسان رضویدام سنگین4967



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 

4968
گوس)دامپروری

(فندداری
2قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای یدک
سایر500500هادی ولی زادهبانک توسعه تعاون

4969
پرورش دام 

سبک
سایر300300هاشم خوجه زادهپست بانکروستای اومی حاشیه فلکه1تربت حیدریهخراسان رضوی

سایر250250هاشم نظامیبانک کشاورزیگلمی سفلی1فریمانخراسان رضویدام سبک4970

پست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری4971
هدایت اله 

خدادادی
سایر400400

4972

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای لنگر1تربت جامخراسان رضوی
وحید بستانی 

مروی
سایر400400

سایر150150وحید خانی زادهبانک توسعه تعاونحومه شهر- سرخس 1سرخسخراسان رضویزراعت یونجه4973

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4974
کوچه -سنگ سفید- سبزوار

حسینیه
صندوق کارآفرینی امید

وحید سنگ 

سفیدی
سایر200200

4975

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای سمسرا سفلی1تربت جامخراسان رضوی
وحید میرکی 

قرایی
سایر500500

2بردسکنخراسان رضویدامپروری4976

شهرستان - خراسان رضوی 

- روستا ظاهراباد - بردسکن 

ابتدای جاده نصراباد

سایر250250وحید نریمانیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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4977
پرورش دام 

سبک
2مشهدخراسان رضوی

- مشهد-خراسان رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

قرقروک

سایر250250وحید یعقوبیبانک کشاورزی

4978

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400ولی عابدیپست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

3قوچانخراسان رضویدامپروزی4979
خراسات رضوی،شهرستان 

قوچان، روستای ساالنقوچ
سایر350350ولی محمد زارعیبانک کشاورزی

4980

پرورش دام 

سبک 

 (گوسفند)

همراه با اصالح 

نژاد

2زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش 

سلیمان روستای قلعه 

آقاحسن کوچه پشت مسجد 

امام علی علیه السالم

سایر500500یارمحمد بهلولیبانک کشاورزی

2گنابادخراسان رضویگاوداری شیری4981

خراسان رضوی شهرستان 

گناباد بخش پس کلوت 

روستای نوده پشنگ

سایر500500یاسر غالمیانپست بانک

4982
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200یاسر مرحمتیصندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای بزنگان1سرخسخراسان رضوی

سایر240240یحیی مالداربانک کشاورزیسرخس روستای کچولی1سرخسخراسان رضویگوسفندداشتی4983

4984
پرورش شتر 

مرغ
1خلیل آبادخراسان رضوی

ابرالهیم اباد صاحب الزمان 

16
سایر198198یداهلل مرادیپست بانک

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره4985
- شهرستان خوشاب

روستای ترخاص
سایر200200یداله ترخاصیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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2مشهدخراسان رضویگاوداری4986

- مشهد - خراسان رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

تپه سالم

سایر400400یعقوبعلی یعقوبیبانک کشاورزی

4987
دامداری 

(گوسفند داری)
سایر250250یوسف باقر ابادیبانک کشاورزیداورزن روستای باقرآباد1داورزنخراسان رضوی

سایر250250یوسف عابدینبانک کشاورزیباخرز روستای چهارطاق1باخرزخراسان رضویدام سبک4988

4989
تور تار و پود 

باف فوالدی
پست بانکقوژد6گنابادخراسان رضوی

یوسف کاظمی 

قوژدی
سایر500500

4990

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای علی اباد - مه والت

علیا
پست بانک

یوسف محمدی 

بایزیدی
سایر250250

4991
پرورش دام 

سبک
سایر300300یوسفعلی رساییبانک کشاورزیروستای نسر1تربت حیدریهخراسان رضوی

4992
پرورش گاو 

شیری
سایر500500یونس آبریزگانصندوق کارآفرینی امیدباخرز روستای کافچ1باخرزخراسان رضوی

4993

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاوننیلشهر1تربت جامخراسان رضوی
یونس صادقی 

قلعه سرخ
سایر500500

4994

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

حشمت آباد جاده اصلی 

کوچه منبع آب

سایر300300یونس عباس زادهبانک کشاورزی


