
شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1
راسی در 4پرورش گوساله پرواری 

روستا برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی160160محمد علی بینواlپست بانکروستا برزل اباد1شیروانخراسان شمالی

2بجنوردخراسان شمالیایجاد کارگاه تولیدی کیف چرمی2
استان خراسان شمالی 

3بجنور د کالته باقر خان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000گلناز محمدپور'صندوق کارآفرینی امید

3
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای تیتکانلو1فاروجخراسان شمالی

 َمحمد منصوری

جعفرآباد
وزارت جهاد کشاورزی304304

4
قطعه ای در 75پرورش بوقلمون گوشتی

روستا قلندر اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200اباذر مصریبانک توسعه تعاونروستا قلندر اباد1شیروانخراسان شمالی

5
 راسی همراه 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای رویین
سازمان امور عشایر ایران500500اباسعد باباییپست بانک

6
 95- بهسازی اماکن دامی روستایی 

راسی گوسفند داشتی
2جاجرمخراسان شمالی

-جاجرم-خراسان شمالی

روستای صادق آباد
وزارت جهاد کشاورزی860860اباصل شیردلپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک7

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کاستان

200200ابراهیم ابراهیمیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

8
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای قلعه سفید
سازمان امور عشایر ایران400400ابراهیم ایمانیپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گاو شیری9

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قره مصلی

وزارت جهاد کشاورزی600600ابراهیم آینبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ابراهیم برومندپست بانکاشخانه روستای بیار1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی10

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 11
خراسان شمالی شیروان 

روستا دوین
بانک توسعه تعاون

ابراهیم حسن 

زاده دوین
وزارت جهاد کشاورزی100100

6اسفراینخراسان شمالی کلنی500پرورش زنبورعسل12
 _خراسان شمالی 

روستای فرطان_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی611611ابراهیم دامینیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای صندل اباد1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی13
ابراهیم دبیری 

طراقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 
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2اسفراینخراسان شمالی راسی14گاو شیری14

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

دولت اباد

وزارت جهاد کشاورزی900900ابراهیم رازقیبانک کشاورزی

15
 راسی همراه با 79گوسفند داشتی 

(عشایر)اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای گمهای اسحاق
سازمان امور عشایر ایران500500ابراهیم رحیمیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالی(زنبورداری )پرورش زنبور عسل 16
- دهستان گیفان- گرمخان

روستای رزقانه
وزارت جهاد کشاورزی450450ابراهیم رزمدارصندوق کارآفرینی امید

سازمان امور عشایر ایران480480ابراهیم روحانیبانک توسعه تعاونعشایر چخماقلو2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی17

18
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای اتیمز
سازمان امور عشایر ایران500500ابراهیم زمانیپست بانک

2اسفراینخراسان شمالیاحداث نیروگاه خورشیدی19

- خراسان شمالی 

- شهرستان اسفراین 

روستای استین

وزارت نیرو13801380ابراهیم ساجدیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای سنگلی شیرین1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران20
ابراهیم طاهری 

سنگلی
وزارت جهاد کشاورزی280280

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی21
خراسان شمالی اسفراین 

روستای محمودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140ابراهیم عابدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ابراهیم عباسیبانک توسعه تعاونروستای نقی آباد1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی22

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی23
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100ابراهیم کامکارپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2شیروانخراسان شمالی راسی95پرورش گوسفند مغانی خالص 24
خراسان شمالی شیروان 

بخش قوشخانه روستا باغ
وزارت جهاد کشاورزی17301730ابراهیم لطیفیپست بانک

2بجنوردخراسان شمالی راسی175بره پروار 25
- بخش حصارگرمخان

روستای آغ تپه
وزارت جهاد کشاورزی12321232ابراهیم مجردیبانک توسعه تعاون

5مانه وسملقانخراسان شمالیکمپ گردشگری چخماق26
مانه و - خراسان شمالی

روستای چخماقلو-سملقان
10001000ابراهیم نوروزیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای عبدل آباد2بجنوردخراسان شمالیتولید زعفران27
ابراهیم 

وحیدعلی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی11681168
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1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 28
خراسان شمالی شیروان 

روستا زیارت
وزارت جهاد کشاورزی150150ابوالفضل امانیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالی راس113پرورش بره پرواری29

خراسان شمالی شهرستان 

روستای محمد - شیروان 

علی خان

بانک توسعه تعاون
ابوالفضل برزگر 

ترانلو
وزارت جهاد کشاورزی713713

وزارت جهاد کشاورزی200200ابوالفضل بک زادهپست بانکشیروان روستا فجرآباد1شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زعفران30

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی31
روستای صندل اباد خ بعثت 

42پ 
صندوق کارآفرینی امید

ابوالفضل حسن 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2اسفراینخراسان شمالی کلنی150زنبور عسل 32

زیر روستای -اسفراین

عمارت چاه مستضعفان 

کالته

بانک کشاورزی
ابوالفضل حسن 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی191191

1راز و جرگالنخراسان شمالیکابینت سازی33
شهرستان راز و جرگالن 

بخش غالمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000ابوالفضل حیدریصندوق کارآفرینی امید

34
 راس 95پرورش گوسفند مغانی خالص 

 قوچ بروال4و 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلندر آباد
وزارت جهاد کشاورزی17401740ابوالفضل خشمنبانک توسعه تعاون

پست بانکعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی120گوسفند 35
ابوالفضل 

دلیریان کیکانو
سازمان امور عشایر ایران14501450

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی36
جاده کالته یاور باغ نجاتی 

11کوچه مسجد پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ابوالفضل ساجدیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 37
خراسان شمالی شیروان 

روستا اله اباد علیا
پست بانک

ابوالفضل علی 

زاده فالح
وزارت جهاد کشاورزی100100

38
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای ابری تپه
سازمان امور عشایر ایران506506ابوالفضل فاطمیبانک کشاورزی

39
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

عباس آباد
سازمان امور عشایر ایران500500ابوالفضل قادریبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 40
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100ابوالفضل کاظمیپست بانک
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وزارت جهاد کشاورزی200200ابوالفضل کاظمیبانک کشاورزیبجنورد قزلقان1بجنوردخراسان شمالی کلنی100زنبورداری 41

3مانه وسملقانخراسان شمالیخدمات رستوران و گردشگری42
چلو - روستای چمن بید 

کبابی کوهستانی
صندوق کارآفرینی امید

ابوالفضل 

کوهستانی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی170170ابوالفضل گریوانیصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای گریوان1بجنوردخراسان شمالی کلنی40زنبورداری تولید عسل طبیعی 43

بانک توسعه تعاونروستا فیض اباد1شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زعفران44
ابوالفضل گلو 

محمد ابادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

4مانه وسملقانخراسان شمالیگلخانه45
روستای اینچه . آشخانه 

۱۲کوچه امام علی . علیا 
وزارت جهاد کشاورزی20002000ابوالفضل گوهریبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیتولید گل محمدی46
- شیروان - خراسان شمالی 

محبت آباد-روستای خانلق 
بانک کشاورزی

ابوالفضل محبت 

پور
وزارت جهاد کشاورزی700700

3اسفراینخراسان شمالیکلنی300پرورش زنبورعسل47

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

عراقی

بانک کشاورزی
ابوالفضل 

محمدپور
وزارت جهاد کشاورزی371371

48
پرورش گاو شیری نژاد اصالح شده 

سیمینتال
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

بخش سرحد روستا زیندانلو
بانک کشاورزی

ابوالفضل 

محمدخانی
وزارت جهاد کشاورزی750750

1بجنوردخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای49
بجنورد شهرک قلعه جق 

بزرگ
200200ابوالفضل محمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاوشیری 50
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل آباد
پست بانک

ابوالفضل 

مرادیان برزل آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 51
خراسان شمالی شیروان 

روستا مرغزار
وزارت جهاد کشاورزی100100ابوالفضل مهرابیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی940940ابوالفضل مهنانیبانک کشاورزیبجنورد روستای مهنان1بجنوردخراسان شمالیدامداری52

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 53

- استان خراسان شمالی

- شهرستان راز و جرگالن 

روستای غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200ابوالفضل نظریبانک توسعه تعاون
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2اسفراینخراسان شمالی راسی75بره پروار 54
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای اتیمرز
وزارت جهاد کشاورزی399399ابوالفضل هاجرنیابانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیمکانیزاسیون کشاورزی55

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

دشتک علیا

وزارت جهاد کشاورزی12851285ابوالقاسم جالیربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500ابوالقاسم رحمانیصندوق کارآفرینی امیدروستای حسن سو- اشخانه 2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت گل محمدی56

پست بانکاسفراین روستای جهان5اسفراینخراسان شمالیگچ بری57
ابوالقاسم 

محمودی
405400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیبجنور روستای بیدک2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری58
ابوطالب سبحان 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی880880

2اسفراینخراسان شمالی راسی70گوسفند داشتی 59

خراسان شمالی 

روستای قاسم _اسفراین_

خان

وزارت جهاد کشاورزی900900ابوطالب غالمیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اجه قز مرادیصندوق کارآفرینی امیدروستایی باغلق1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی60

2شیروانخراسان شمالی راسی15پرورش گاوشیری 61
خراسان شمالی شیروان 

روستا توکور
وزارت جهاد کشاورزی16701670احد افروزیبانک کشاورزی

2راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 62
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی16681668احداهلل استوانبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی864864احسان باغچقیبانک کشاورزیبجنورد روستای باغچق1بجنوردخراسان شمالیدامپروری بره پرواری63

2اسفراینخراسان شمالی راسی45گوساله پروار 64
خراسان شمالی 

روستای ایزی_اسفراین_
بانک کشاورزی

احسان 

جمشیدی
وزارت جهاد کشاورزی18401840

3شیروانخراسان شمالیفرآوری و بسته بندی عسل65

خراسان شمالی شیروان 

بخش سرحد روستا سیر 

سپرانلو سفلی

وزارت جهاد کشاورزی20002000احسان رشیدیصندوق کارآفرینی امید

66
کشت گیاهان دارویی زعفران به 

 هکتار در روستا رزمقان4مساحت 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا رزمقان
وزارت جهاد کشاورزی12001200احسان قاسمیپست بانک
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12اسفراینخراسان شمالیاحداث گلخانه67

خراسان شمالی، اسفراین، 

روستای جوشقان راه قدیم 

(باغ ساق)اسفراین جوشقان

صندوق کارآفرینی امید
احسان مسافرتی 

خوش
وزارت جهاد کشاورزی1420014200

سازمان امور عشایر ایران19201920احسان مشکدانبانک توسعه تعاونعشایر قره میدان4مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی68

1جاجرمخراسان شمالیباجه خدمات بانکی پست بانک69
- جاجرم- خراسان شمالی

روستای قلی
200200احمد بهروزپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی392392احمد پرایشبانک کشاورزیروستای سلولی1بجنوردخراسان شمالیدامداری70

صندوق کارآفرینی امیدحاجی اباد2اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران71
احمد جاوید 

شیرازی
وزارت جهاد کشاورزی480480

72
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای حسن آباد گراتی 

جاده صفی آباد

سازمان امور عشایر ایران507500احمد جوان زادهپست بانک

73
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

میان  )روستای گمبروی 

(دشت

سازمان امور عشایر ایران400400احمد حجتی رادبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی360360احمد حدادیبانک کشاورزیروستای زرق آباد-اسفراین1اسفراینخراسان شمالی هکتاری1.5کاشت زعفران 74

1بجنوردخراسان شمالیزنبورداری75

خراسان شمالی، شهرستان 

بجنورد،روستای 

حصارحسینی،کوه آقا

وزارت جهاد کشاورزی380380احمد حصاریبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی76

بجنورد روستای صندل آباد 

خیابان بعثت کوچه سینا 

10پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100احمد حیدریصندوق کارآفرینی امید

10فاروجخراسان شمالیمعدن الشه نقاب77
- نقاب- خراسان شمالی

کالته دند
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500احمد دادآفرینبانک توسعه تعاون
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2بجنوردخراسان شمالی راس190پرواربندی بره 78

-بجنورد-خراسان شمال

دهستان -بخش گرمخان

روستای قله -گیفان

منزل -130محمدی پالک 

دلیمی

وزارت جهاد کشاورزی14901490احمد دلیمیپست بانک

2اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران79
روستای کالته میرزا رحیم 

3چاه شهید نوعی
بانک کشاورزی

احمد رضا شرف 

جو
وزارت جهاد کشاورزی240240

80
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای حسن آباد اردغان
پست بانک

احمد رضا 

طاهرزاده حسن 

آباد

سازمان امور عشایر ایران500500

81
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

کالته ممیش
پست بانک

احمد رضا قلی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران404400

پست بانکروستا دوین1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش بره82
احمد رضایی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی100100

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 83
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100احمد سیستانیبانک توسعه تعاون

2گرمهخراسان شمالی راسی اصالح نژاد66طرح گوسفند 84
روستای -شهرستان گرمه

دشت
وزارت جهاد کشاورزی11161116احمد صالحی رادپست بانک

85

تولید :تولید مصنوعات چوبی از قبیل 

اسکلت مبل،مالمینه بایو،مالمینه بایو 

روسی ،تولید کندو عسل

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000احمد عمرانیصندوق کارآفرینی امیدفاروج روستای خرق3فاروجخراسان شمالی

وزارت جهاد کشاورزی525525احمد عین بیگیبانک کشاورزیشهرستان راز1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور86

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری87
-بخش حصار گرمخان

روستای قارلق
بانک کشاورزی

احمد فردوسی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی704704

وزارت جهاد کشاورزی480480احمد قربانیبانک کشاورزیصفی اباد3اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران88

وزارت جهاد کشاورزی12231223احمد قربانیبانک توسعه تعاونروستایی داشلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیراس11گاو شیری 89

وزارت جهاد کشاورزی280280احمد قوی اندامصندوق کارآفرینی امیدروستای یام1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران90
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5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 91

شهرستان -خراسان شمالی 

روستای - رازو جرگالن 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200احمد کریمیبانک توسعه تعاون

92
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای زیر کمربندی
سازمان امور عشایر ایران640640احمد محرابیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200احمد محمدیبانک توسعه تعاونشیروان روستا ینگه قلعه1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 93

صندوق کارآفرینی امیدروستای مفرنقاه1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران94
احمد مرادی 

رستم آباد
وزارت جهاد کشاورزی280280

وزارت جهاد کشاورزی240240احمد نامنیبانک کشاورزیروستای قاسم اباد2اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران95

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 96
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200احمد واحدیبانک توسعه تعاون

97
- پرورش بره پرواری اصالح نژاد بروال 

(سایت عشایری دوین  )افشار عشایری 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

سایت عشایری ---شیروان 

دوین

بانک توسعه تعاون
احمد وثوقی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران16501650

98
کارخانه تولید جدول ، کف پوش و 

قطعات بتنی و پرسی
10اسفراینخراسان شمالی

اسفراین روستای فرطان 

 1کوچه شهید قلعه نوعی 

44پ 

صندوق کارآفرینی امید
احمدرضا 

رحمتیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1اسفراینخراسان شمالیکلنی90پرورش زنبور عسل 99
 _خراسان شمالی 

روستای کالت_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی119119احمدرضا شجاعیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای کالته شور2اسفراینخراسان شمالی هکتاری1کشت زعفران 100
احیا حاتمی 

مطلق
وزارت جهاد کشاورزی240240

101
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

همراه با اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای حسن آباد اردغان
پست بانک

احیا خالق پناه 

بیدواز
سازمان امور عشایر ایران400400

102
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای مراوه تپه
سازمان امور عشایر ایران288288احیا صحرانوردبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونعشایر جیرانسو4مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی103
احیا قلیزاده 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران12801280
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2اسفراینخراسان شمالیپرورش گاوشیری104

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای کالته 

میرزارحیم

وزارت جهاد کشاورزی13201320احیا قنبر آبادیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی572572احیاء نیریپست بانکسوخسو انقالب1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی پربازده105

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی106
روستای خداقلی کوچه 

شهید حیدرزاده
صندوق کارآفرینی امید

اراز سلطان 

تقوایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای حصارچه1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور107
اراز محمد 

پورمند
وزارت جهاد کشاورزی610610

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور108
شهرستان رازو جرگالن 

روستای حصارچه باال
بانک کشاورزی

ارازسلطان پیل 

تن
وزارت جهاد کشاورزی830830

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ازاده خطیبصندوق کارآفرینی امیدبند یغمور1بجنوردخراسان شمالیخیاطی109

وزارت جهاد کشاورزی23602360اسحق قلی پوربانک کشاورزیبجنورد روستای حمید2بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سنگین110

2جاجرمخراسان شمالیخرید گوسفند داشتی111
شوقان روستای حصار 

عیسی
وزارت جهاد کشاورزی560560اسد اهلل اسدیپست بانک

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 112
خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100اسد رضا نژادپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک113

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

محمد آباد

200200اسداهلل نظریانپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1اسفراینخراسان شمالی راسی63پرورش گوسفند داشتی 114
- اسفراین -خراسان شمالی 

زیر کمربندی
سازمان امور عشایر ایران400400اسداله حاتمیبانک توسعه تعاون

2اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی63پرورش گوسفندداشتی115
- اسفراین- خراسان شمالی 

3روستای منبع شماره 
بانک توسعه تعاون

اسداله عطاردی 

ثانی
سازمان امور عشایر ایران500500

116
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای ابری تپه
سازمان امور عشایر ایران507500اسداله فروتنپست بانک
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117
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای حسن آباد
سازمان امور عشایر ایران400400اسداله قدرتیبانک توسعه تعاون

2مانه وسملقانخراسان شمالیتولید و پرورش گوسفند پرواری داشتی118
مراوه تپه منطقه عشایری 

کوه شاه جهان-بهارمیدان
سازمان امور عشایر ایران500500اسداله کوهستانیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیپرورش بره پرواری119
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای شورک
صندوق کارآفرینی امید

اسکندر 

اسکندری
وزارت جهاد کشاورزی100100

پست بانکاشخانه روستای بیار2مانه وسملقانخراسان شمالینازک دوز زنانه120
اسما غریب 

مشهد طرقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1فاروجخراسان شمالیپست بانک121

شهر تیتکانلو خیابان امام 

رضا خیابان شهید چمران 

کوچه اول سمت راست 

6پالک 

پست بانک
اسماعیل اسدی 

تیتکانلو
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی122

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عزیزآباد

وزارت جهاد کشاورزی500500اسماعیل اسعدیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند 123
خراسان شمالی شیروان 

روستا فجراباد
وزارت جهاد کشاورزی150150اسماعیل باقریپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی507507اسماعیل جهانبانک کشاورزیروستای سنگسار1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور124

4جاجرمخراسان شمالیمبلمان سازی125
-جاجرم-خراسان شمالی

روستای امیرآباد
صندوق کارآفرینی امید

اسماعیل حسن 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

126
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای ابری تپه
پست بانک

اسماعیل خان 

محمدی
سازمان امور عشایر ایران507500

1اسفراینخراسان شمالی کلنی50پرورش زنبور عسل 127

 _خراسان شمالی 

روستای دهنه _اسفراین

اجاق

بانک کشاورزی
اسماعیل 

ذوالفقار کیکانلو
وزارت جهاد کشاورزی7171

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی128
خراسان شمالی اسفراین 

روستای جوشقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140اسماعیل رضاییصندوق کارآفرینی امید
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129
ایجاد کارگاه تولیدات صنایع چوبی 

سنتی
4اسفراینخراسان شمالی

 جاده 2کیلومتر - اسفراین 

اسفراین به سبزوار نرسیده 

ابتدای جاده کوره ها

پست بانک
اسماعیل رکن 

آبادی
20502040

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

130
خدمات تخصص وفنی مهندسی 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی617617اسماعیل زراعتیبانک کشاورزیاسفراین روستایی تویی2اسفراینخراسان شمالی

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران131
جاجرم سنخواست روستای 

کرف
وزارت جهاد کشاورزی240240اسماعیل صدیقیبانک کشاورزی

3اسفراینخراسان شمالی راسی30گاو شیری صنعتی 132
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای درازپی
وزارت جهاد کشاورزی19801980اسماعیل عامریبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش ماهی قزل آال سردآبی133
شهرستان بجنورد روستای 

رزقانه
وزارت جهاد کشاورزی17601760اسماعیل مدرسبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش و نگهداری زنبور عسل134
روستای پیش قلعه روبروی 

کارخانه سیمان
صندوق کارآفرینی امید

اسماعیل 

مقصودزاده
وزارت جهاد کشاورزی280280

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 135
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200اسماعیل واحدیبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی136

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

مهمانک

وزارت جهاد کشاورزی100100اسماعیل وحدانیپست بانک

بانک توسعه تعاونگرمخان روستای عبدل آباد2بجنوردخراسان شمالیپرورش دام137
اسماعیل 

وحیدرحمانی
وزارت جهاد کشاورزی10401040

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک138

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

گرماب

200200اسماعیل یزدانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکروستا زیارت1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفندداشتی139
اسمعیل امانی 

زیارت
وزارت جهاد کشاورزی150150

1اسفراینخراسان شمالی راسی90پرورش گوسفند داشتی 140
خراسان شمالی اسفراین 

روستای کوشکی
پست بانک

اسمعیل آب در 

شکر
وزارت جهاد کشاورزی848848

1اسفراینخراسان شمالی راسی10مشاغل خانگی پروار بندی بره 141

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

رویین

وزارت جهاد کشاورزی100100اسمعیل زاهدیبانک توسعه تعاون
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1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 142
خراسان شمالی شیروان 

روستا باغ
وزارت جهاد کشاورزی100100اسمعیل لطیفیپست بانک

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه143
-شیروان-خراسان شمالی

روستای نامانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اشرف برات زادهصندوق کارآفرینی امید

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی144
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
پست بانک

اشرف خالقیان 

مقدم
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اشرف شهیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای گوینک1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی145

2اسفراینخراسان شمالی راسی40گوساله پروار 146

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

سست

وزارت جهاد کشاورزی16031603اشرف صفدریبانک کشاورزی

8080اشرف قربان نیاپست بانکروستای برزنه1گرمهخراسان شمالیگلیم بافی147
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی148

مانه و -خراسان شمالی

منطقه عشایری -سملقان

قره میدان

پست بانک
اشرف محمدی 

بریمانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اشرف وحدانیپست بانکروستای سیساب1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی149

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800اصغر اسمعیلیصندوق کارآفرینی امیدروستای باباامان2بجنوردخراسان شمالیادوات کشاورزی150

بانک توسعه تعاونعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیپروش گوسفند داشتی151
اصغر الهیان 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران480480

2راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش گاو شیری همراه با اصالح نژاد152
بخش - راز و جرگالن 

روستای راستقان-غالمان 
وزارت جهاد کشاورزی11921192اصغر حیدریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی596596اصغر فالح زادهبانک توسعه تعاونروستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی پربازده153

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور154
شهرستان رازو جرگالن 

روستای سوخسو هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی460460اصالن یزدانیبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیبروال- گوسفند داشتی نژاد مغانی155

شهرستان رازوجرگالن 

بخش غالمان روستای 

داشلی قلعه

وزارت جهاد کشاورزی15221522اصلی رحمانیپست بانک
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وزارت صنعت، معدن و تجارت150150اعظم اسعدیصندوق کارآفرینی امیدمحمد علی پهلوان1بجنوردخراسان شمالیخیاطی156

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی157
بجنورد روستای قراجه 

چهارراه دوم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم اعتضادیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیکابینت158
روستای محمد علی پهلوان 

3رجایی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800اعظم پروندهبانک توسعه تعاون

100100اعظم جعفریصندوق کارآفرینی امیدروستای اردغان1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی159
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای زرد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی160
اعظم حسین 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی175175اعظم رحمانیبانک کشاورزیبجنورد روستای ارکان1بجنوردخراسان شمالیکشت زعفران161

پست بانکروستای فیروزیه2اسفراینخراسان شمالیگلخانه آلورا162
اعظم رضائی 

کشتان
وزارت جهاد کشاورزی200200

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک163

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

شهرآباد کرد

200200اعظم روحانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

14راز و جرگالنخراسان شمالیتولید پوشاک164
راز و جرگالن روستای 

داشلی قلعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت58005800اعظم شاکریپست بانک

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی165
شهرستان شیروان روستای 

پیرشهید
صندوق کارآفرینی امید

اعظم غالمعلی 

زاده شیروان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای اهلل آباد سفلی2شیروانخراسان شمالیخیاطی پوشاک زنانه166
اعظم قلیچ زاده 

داغیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1گرمهخراسان شمالی هکتاری کشت زعفران1طرح 167
مشاع - شهرستان گرمه 

3شهید یزدانی 
وزارت جهاد کشاورزی252252اعظم کرامتیبانک کشاورزی

168

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

دشتک علیا

وزارت جهاد کشاورزی12111211اغل گرک جالیربانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی169

مانه و - خراسان شمالی 

سملقان منطقه عشایر محله 

سازمان پیش قلعه

صندوق کارآفرینی امید
افروز امینی 

ترکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان.شیروان 1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی170
افروز پری کریم 

زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2شیروانخراسان شمالیگلیم بافی171
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای مرغزار
پست بانک

افروز حیدریان 

قره گل
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری172

خراسان شمالی بجنورد 

بخش حصارگرمخان 

روستای قله جق بزرگ

وزارت جهاد کشاورزی11201120افروز مجردبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی173
افروز مهین 

یوسف زاده
وزارت جهاد کشاورزی998998

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150افسانه آشوریانصندوق کارآفرینی امیدروستای راستقان1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی174

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس175
بجنورد روستای محمدعلی 

31 پالک1پهلوان چمران
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150افسانه باغچقیبانک توسعه تعاون

5اسفراینخراسان شمالی(تاسیس)راسی1320پرورش بره پروار 176
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای چشمه خالد آباد
وزارت جهاد کشاورزی61606160افسانه حقانیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی177
مانه و سملقان، روستای 

دربند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افسانه خواجهبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افسانه خواجهبانک توسعه تعاونروستای دربند2مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی178

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افسانه ساعدیبانک کشاورزیسنگسار1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی179

1شیروانخراسان شمالیتولید موم و کندو زنبور عسل180
خراسان شمالی شیروان 

240خیابان گلستان پالک 
وزارت جهاد کشاورزی200200افسانه غالمیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای جعفر آباد1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی181
افسانه فروتن 

توپکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی70گوسفند داشتی182
اقدس ایمان پور 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران600600
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1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی183
شهرستان -خراسان شمالی

عشایری شیروان- شیروان
صندوق کارآفرینی امید

اقدس عظیمیان 

قهرمانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اقل جنت باوفابانک توسعه تعاونروستای گرکز1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی184

185
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

کالته سنجر
سازمان امور عشایر ایران500500اکبر رستمیبانک توسعه تعاون

186
 100تولید و پرورش گوسفند داشتی

راسی
سازمان امور عشایر ایران10201020اکبر ولی زادهبانک توسعه تعاونعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالی

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120اکرم امید بخشبانک توسعه تعاونروستای رویین2اسفراینخراسان شمالیقالی بافی187

وزارت جهاد کشاورزی500500اکرم امین زادهصندوق کارآفرینی امیدشیروان روستا دوین1شیروانخراسان شمالیساخت دامداری و پرورش بره پرواری188

1راز و جرگالنخراسان شمالیبروال- گوسفند داشتی نژاد مغانی189
بخش غالمان روستای 

داشلی قلعه
وزارت جهاد کشاورزی998998اکرم تکمرانیپست بانک

2شیروانخراسان شمالیاقامتگاه بوم گردی190

شیروان - خراسان شمالی 

روستای حصار 

(گلیان)پهلوانلو

صندوق کارآفرینی امید
اکرم جمشیدی 

گلیان
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2راز و جرگالنخراسان شمالیتوسعه تجهیزات پست بانک191
شهرستان وحدت 

رازوجرگالن روستای پشنده
200200اکرم حشمتیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

192
 راسی 95پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ بروال4و 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا رباط
وزارت جهاد کشاورزی15701570اکرم حقانیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس193
بجنورد روستای باقرخان 

1خیابان نیری نیری3
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150اکرم رحیمیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 194
خراسان شمالی شیروان خ 

15 پالک 12حکیم 
وزارت جهاد کشاورزی100100اکرم زنده دلپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150اکرم عباس زادهپست بانکبجنورد روستای بدرانلو1بجنوردخراسان شمالیخیاطی195

1راز و جرگالنخراسان شمالیکلیم بافی196
داشلی -راز-خراسان شمالی

قلعه
صندوق کارآفرینی امید

اکرم علیزاده 

قاچکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیدروستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی197
اکرم فالح 

یردوقدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام شیری198

بجنورد روستای مطرانلو 

کوچه شهید مطرانلو منزل 

موسی الرضا مطرانلو

وزارت جهاد کشاورزی420420اکرم مطرانلوییبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای دربند اسفجیر1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی199
الناز صاحب 

کاری
سازمان امور عشایر ایران100100

سازمان امور عشایر ایران700700اله قلی رستمیبانک کشاورزیعشایر قره میدان2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی50گوسفند 200

وزارت جهاد کشاورزی150150اله قلی قویدلصندوق کارآفرینی امیدروستا چور چوری1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی201

202
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
بانک کشاورزی

اله نظر وفائی 

قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 203
خراسان شمالی شیروان 

روستا چوچوری
وزارت جهاد کشاورزی150150اله وردی اقبالیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام الهامیصندوق کارآفرینی امیدروستای کشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی204

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام الهیبانک کشاورزیروستایی تنگه ترکمن1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی205

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی206
کوچه  -3باقرخان باقرخان 

91پالک-10محمد کالته
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام حسن زادهبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی207

اسفراین -خراسان شمالی

بخش صفی اباد روستای 

الست سفلی

100100الهام سلیمانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

208
بسته بندی و درجه بندی محصوالت 

زراعی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

روستای دوبرجه- شوقان 
بانک کشاورزی

الهام صدوقی 

کالتی
وزارت جهاد کشاورزی144144

1جاجرمخراسان شمالی(الویه ورا)کشت گیاهان دارویی 209
شهرستان جاجرم روستای 

گزی
وزارت جهاد کشاورزی200200الهام مهریزیپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور210
شهرستان راز و جرگالن 

روستای آیر قایه
وزارت جهاد کشاورزی720720الهقلی جهانیبانک کشاورزی
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وزارت جهاد کشاورزی150150الهم خاکسارپست بانکروستا چور چوری1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی211

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی212
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100الهه حاتمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای حسین اباد خانکور2اسفراینخراسان شمالی راسی65گوسفند داشتی 213
الهه سلیمانی 

قراچرلو
وزارت جهاد کشاورزی800800

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهه وحیدیپست بانکروستای بیار1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی214

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک215

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

امند

200200الهوردی سامپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

216
 ) راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای قلعه سفید
بانک توسعه تعاون

الهیار چراغ 

زمینی
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الیاس جهانبانک کشاورزیسنگسار1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی217

1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری218
شهرستان راز و جرگالن 

روستای سوخسورحیمی
وزارت جهاد کشاورزی11121112الیاس درخشانیبانک توسعه تعاون

2مانه وسملقانخراسان شمالی راسی150پروش گوسفند اصالح نژادی219
اشخانه بخش جیرانسو 

روستای منصور اباد
صندوق کارآفرینی امید

الیاس کشاورز 

قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران18001800

صندوق کارآفرینی امیدروستای فرخان1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی220
ام البنبن 

دیزجی راد
سازمان امور عشایر ایران100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ام البنین البرزیپست بانکروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی221

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ام البنین الهیانصندوق کارآفرینی امیدروستای صندل اباد1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی222

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی223
خراسان شمالی بجنورد 

روستای محمد علی پهلوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ام البنین باغچقیصندوق کارآفرینی امید

1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی224
شهرستان رازو جرگالن 

روستای زرنه
بانک توسعه تعاون

ام البنین توحید 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی856736
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1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی225

اسفراین -خراسان شمالی

بخش صفی اباد روستای 

الست سفلی

100100ام البنین توکلیانپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5شیروانخراسان شمالیذوب موم و آج موم226
شیروان شهرک روستای 

گلیان
بانک کشاورزی

ام البنین حاجی 

برات
وزارت جهاد کشاورزی18001800

2اسفراینخراسان شمالیپرواربندی گوساله227

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای حسین 

اباد کردها

بانک کشاورزی
ام البنین حسن 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی16001600

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی228

بجنورد روستای ینگه قلعه 

خیابان خلیج فارس نبش 

3پالک11خلیج فارس

پست بانک
ام البنین حسین 

زاده ینگه قلعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ام البنین رستبانک کشاورزیروستای گوی نیک1راز و جرگالنخراسان شمالیفرش دستباف229

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی230
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رزمقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ام البنین رشیدبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای صندل آباد1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی231
ام البنین 

سلمانی طراقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای گوینیک1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی232
ام البنین شرقی 

توپکانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی233
روستای محمدعلی پهلوان 

88پالک-2کوچه رجایی
پست بانک

ام البنین 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 234
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا حصار گلیان
وزارت جهاد کشاورزی150150ام البنین مرادیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150ام البنین نبویصندوق کارآفرینی امیدروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی235

5بجنوردخراسان شمالیبومگردی236
شهرستان بجنورد روستا 

باباامان کوچه شهید صفدری
22502250ام البنین یزدانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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بانک توسعه تعاونبجنورد کالته یاور1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی237
ام کلثوم خاک 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2اسفراینخراسان شمالی راسی19گاوشیری 238

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

اتیمز

بانک کشاورزی
ام لیلی ابراهیم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی16721672

وزارت جهاد کشاورزی152152امام قلی جوانبانک توسعه تعاونروستا چور چوری1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 239

1اسفراینخراسان شمالی کلنی100پرورش زنبور عسل 240
 _خراسان شمالی 

روستای فرطان_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی131131امان اهلل اقبالیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی600600امان اهلل شاکریبانک کشاورزیشهر راز1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور241

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 242
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100امان اله باقر زادهبانک توسعه تعاون

سازمان امور عشایر ایران19201920امان اله صحراییبانک توسعه تعاونعشایر قره میدان4مانه وسملقانخراسان شمالی راسی200گوسفند داشتی243

244
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

کالته میرزا رحیم
سازمان امور عشایر ایران400400امان اله قلی پوربانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالی475خرید تراکتور 245
شهرستان راز و جرگالن 

روستای قره آقاچ
وزارت جهاد کشاورزی460460امان گلدی منفردبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور246
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کرپشلی سفلی
وزارت جهاد کشاورزی630630امان محمد خدیوبانک کشاورزی

بانک کشاورزیحصارچه1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور و ادوات247
امان محمد 

نورانی
وزارت جهاد کشاورزی508508

248
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
سازمان امور عشایر ایران500500امراله برهانیبانک توسعه تعاوناسفراین روستای دستجرد2اسفراینخراسان شمالی

100100امنه شجاعصندوق کارآفرینی امیدروستای الست علیا1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی249
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی250
بجنورد روستای مهنان باال 

بغل دست آسیاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150امنه مهنانیپست بانک

251
پرورش گاوشیری صنعتی به ظرفیت 

 راس25
وزارت جهاد کشاورزی23402340امید اسدیبانک کشاورزیروستای چری3فاروجخراسان شمالی
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وزارت جهاد کشاورزی920920امید بهبودیبانک کشاورزیچشمه خالد آباد- اسفراین2اسفراینخراسان شمالی راسی95گوسفند داشتی 252

253
تولید فرآوری و بسته بندی محصوالت 

کشاورزی
10مانه وسملقانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

مانه وسملقان روستای قلعه 

خان

وزارت جهاد کشاورزی73487348امید حسن زادهبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیدامداری254
بخش حصار گرمخان 

روستای شهدای ناوه
وزارت جهاد کشاورزی16721672امید رضا نیریبانک کشاورزی

255
آمیختگری نژاد افشار به گوسفند کردی 

 راسی عشایری شهرستان فاروج50
سازمان امور عشایر ایران635635امید قهرمانلوبانک توسعه تعاونروستای چرکخانه1فاروجخراسان شمالی

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی256
خراسان شمالی شیروان 

روستا چور چوری
وزارت جهاد کشاورزی150150امید قویدلصندوق کارآفرینی امید

257
پرورش گوسفند اصالح نژاد مغانی 

 راس95–خالص با قوچ بروال 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
وزارت جهاد کشاورزی13001300امید یافائیپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدعشایر کوربابا2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی60گوسفند داشتی اصالح نژادی 258
امیر ارشادی 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران800800

سازمان امور عشایر ایران970970امیر جعفریبانک توسعه تعاونروستای کشانک2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی259

سازمان امور عشایر ایران700700امیر حاتمیانبانک کشاورزیعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی50گوسفند 260

2اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی120بره پروار 261

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

خوشین

وزارت جهاد کشاورزی413413امیر حسن زادهبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیمکانیزاسیون کشاورزی262

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اینچه علیا

وزارت جهاد کشاورزی12841284امیر حسینیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای چوپلی تپه2مانه وسملقانخراسان شمالیدامداری263
امیر علی 

برزویردوقدی
وزارت جهاد کشاورزی980980
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5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 264

- استان خراسان شمالی

-شهرستان راز و جرگالن 

روستای -دهستان غالمان 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200امیر غالمانیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای گوی نیک1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور265
امیر محمد مقدم 

قلندر آباد
وزارت جهاد کشاورزی680680

پست بانکروستای باغچق2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری266
امیرحسین 

باغچقی
وزارت جهاد کشاورزی11201120

1اسفراینخراسان شمالی کلنی110پرورش زنبورعسل267

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

فرطان

بانک کشاورزی
امیرحسین 

جعفرپور نیکو
وزارت جهاد کشاورزی143143

1شیروانخراسان شمالیپرورش گاو شیری268
- خراسان شمالی شیروان 

روستای حصار دوین
بانک توسعه تعاون

امیرحسین 

عبداله زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 269
خراسان شمالی شیروان 

روستا مرغزار
پست بانک

امیرحسین 

مهرابی
وزارت جهاد کشاورزی100100

10شیروانخراسان شمالیتولید مواد غذایی ولبنی270
اول روستای - شیروان

امیرآباد
بانک کشاورزی

امیررضا 

معماریانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1470014700

2شیروانخراسان شمالی راسی15پرورش گاو شیری 271
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلندر اباد
بانک توسعه تعاون

امیرمحمد خانه 

شیر
وزارت جهاد کشاورزی12301230

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200امیرمحمد فیاضبانک توسعه تعاونروستای فرطان1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی272

19اسفراینخراسان شمالی کلنی1800پرورش زنبورعسل273

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

انوشیروان

وزارت جهاد کشاورزی22202220امین ارزمانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیدامداری274
بخش مرکزی روستای 

(محمد)ممو
وزارت جهاد کشاورزی240240امین امیریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی400400امین بهربانک کشاورزیروستای لنگر2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت گل محمدی275

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 276

خراسان شمالی شیروان 

روستا شیخ امیرانلوبخش 

سرحد

بانک کشاورزی
امین خان زاده 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200
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وزارت جهاد کشاورزی55005500امین داودیبانک توسعه تعاونروستای قوچ قلعه8بجنوردخراسان شمالیگلخانه گل های زینتی277

278
خدمات چند منظوره کشاورزی و 

دامپروری
2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

مهمانک

وزارت جهاد کشاورزی10001000امین شراریبانک کشاورزی

279

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

مهمانک

وزارت جهاد کشاورزی10291029امین شراریبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستا اله اباد1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی280
امین صادقی اله 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی152152

1شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زعفران281
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای حصار دوین
پست بانک

امین عباس زاده 

حصار
وزارت جهاد کشاورزی180180

2شیروانخراسان شمالی راسی95پرورش گوسفند مغانی خالص 282
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بیک
وزارت جهاد کشاورزی20002000امین محمدزادهصندوق کارآفرینی امید

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل283
 _خراسان شمالی 

روستای اردغان_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی251251امین محمدیانبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور284
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کیلو پنجه
وزارت جهاد کشاورزی560560انا مراد قربانیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک285

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

دشتک علیا

200200اناوردی جالیریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور286
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کاریز
وزارت جهاد کشاورزی720720انه دردی یزدانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی512512انه محمد پروانهبانک کشاورزیحصارچه1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور و ادوات287

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک288

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

دارالشهدا

200200انیس الهیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080اوغل بایرام بهمنصندوق کارآفرینی امیدروستایی تنگه ترکمن1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی289
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بانک کشاورزیامانلی1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی290
اوغل جهان 

برزین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

291

تولید فرش دستباف به روش متمرکز و 

غیر متمرکز با تکمیل زنجیره تامین 

نهاده و مایحتاج بافندگان

پست بانککالته محمدعلی پهلوان10بجنوردخراسان شمالی
اوغل قربان 

افشین
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

بانک کشاورزیروستایی بک پوالد1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی292
اوغل گزل 

رستگاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستایی باغلق1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی293
اوغل نبات 

روحانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستایی تنگه ترکمن1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی294
اوغل نبات 

مخدومی
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080

بانک توسعه تعاونروستای صفی اباد2اسفراینخراسان شمالیقالیبافی295
ایران بیگم 

حسینی مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی296
خراسان شمالی شهرستان 

روستای خانلق- شیروان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ایران قربان نیاپست بانک

1شیروانخراسان شمالی هکتار انگور1طرح فراز در سطح 297
خراسان شمالی شیروان 

روستا کالته ولی باغان
وزارت جهاد کشاورزی380380ایرج اسدی باغانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200ایرج واحدیبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری298

صندوق کارآفرینی امیدروستای پیرعلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی299
ایل میا حاجی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران100100

1بجنوردخراسان شمالیتولید ادوات کشاورزی300

خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک خ رجایی 

44پ

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500ایمان فاضلی رادصندوق کارآفرینی امید

1فاروجخراسان شمالیپست بانک301

- خراسان شمالی 

روستا ی - شهرستان فاروج 

بلوار شاهد- مایوان 

پست بانک
ایوب جوان بخت 

مایوان
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2اسفراینخراسان شمالیراسی20گوساله پروار 302
- اسفراین- خراسان شمالی

روستای چشمه خالد آباد
وزارت جهاد کشاورزی12111211ایوب رضائیبانک کشاورزی
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1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز 303

خراسان شمالی شیروان 

روستا اسالم آباد کارخانه 

قند

پست بانک
ایوب صادقی 

گزکوه
وزارت جهاد کشاورزی150150

2شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی مغانی خالص304
شهرستان - خراسان شمالی

روستای خطاب- شیروان
وزارت جهاد کشاورزی11401140ایوب محمدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی710710آتا بای نیکدلبانک کشاورزیروستای کرپشلی1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور305

بانک کشاورزیجلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالی475خرید تراکتور 306
آدینه محمد 

محمدزاده
وزارت جهاد کشاورزی610610

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آذر میرشکاریصندوق کارآفرینی امیدروستای شیرآباد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی307

وزارت جهاد کشاورزی509509آراز جمال فروتنبانک کشاورزیروستای کرپشلی1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور و ادوات308

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آرزو افشینبانک کشاورزیسنگسار1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی309

2اسفراینخراسان شمالیکارگاه آلومینیوم سازی310
اسفراین -خراسان شمالی

روستای اتیمز
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500آرزو بربرستانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080آرزو بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی311

2شیروانخراسان شمالی راسی75پرورش گوسفند مغانی خالص 312
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رباط
وزارت جهاد کشاورزی13701370آرزو خدابخشپست بانک

3مانه وسملقانخراسان شمالیاقامتگاه بوم گردی313

استان خراسان شمالی 

شهرستان مانه وسملقان 

دهستان اترک بخش مانه 

روستای عشق آباد منزل 

موسی روشندل

20002000آرزو شاکریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی19921992آرمان فرح بخشپست بانکخراسان شمالی شیروان2شیروانخراسان شمالیفرآوری و بسته بندی زهر و ژل رویال314
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1مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی315

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه بید

وزارت جهاد کشاورزی100100آزاده دامن کشانپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس316
بجنورد روستای باباامان 

22منزل اسکندریان پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آزاده نجفیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آزاده وحیدیبانک کشاورزیسنگسار1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی317

وزارت صنعت، معدن و تجارت125100آسیه سلیمانیبانک توسعه تعاونروستای تازه قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی318

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی319
بجنورد روستای آق تپه 

کوچه کوشش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آسیه یزدانیپست بانک

بانک کشاورزیبک پوالد1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی320
آشر گل 

رستگاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای اشرف دره1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور321
آشر محمد 

قربانی
وزارت جهاد کشاورزی720720

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالیبافی و فرش دستبافت322
رازوجرگالن روستای 

دویدوخ علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500آشرمراد آفرینصندوق کارآفرینی امید

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور323
شهرستان رازوجرگالن 

روستای قره قاچ
وزارت جهاد کشاورزی724724آغ جمال فروتنبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آغچه گل نوریبانک کشاورزیامانلی1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی324

325
راسی همراه 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر)اصالح نژاد
بانک توسعه تعاونابری تپه1اسفراینخراسان شمالی

آقا رضا آقارضا 

زاده اردغان
سازمان امور عشایر ایران400400

پست بانکاسفراین روستای عراقی1اسفراینخراسان شمالی کلنی150پرورش زنبورعسل 326
آمنه ابراهیمی 

در توم
وزارت جهاد کشاورزی180180

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 327
خراسان شمالی شیروان 

روستا ورگ
وزارت جهاد کشاورزی100100آمنه اعتماد زادهپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070آمنه بیدگیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی328

سازمان امور عشایر ایران100100آمنه چالشیصندوق کارآفرینی امیدروستای نجف آباد1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی329
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بانک کشاورزیخوش1اسفراینخراسان شمالیکاشت گل محمدی330
آمنه حسن زاده 

خوش
وزارت جهاد کشاورزی9090

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی331
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100آمنه خالقیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آمنه رحیمیبانک توسعه تعاونروستای پیغو1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی332

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی333
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان
100100آمنه سیروسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران334

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کالته قمو

وزارت جهاد کشاورزی616616آمنه شرافتیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای گزکوه1فاروجخراسان شمالیگلدوزی335
آمنه نظری پور 

تیتکانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی336
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان
100100آمنه یادگارپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی337
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100آمنه یوسفیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آنه قز اسفندیاریبانک کشاورزیبک پوالد1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی338

وزارت جهاد کشاورزی200200آنه گزل وحیدیبانک توسعه تعاونروستای کرکولی1راز و جرگالنخراسان شمالی راسی2گاو شیری دو رگ 339

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی340

شهرستان رازوجرگالن 

بخش غالمان روستای 

سوخسو هاشم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آی خانم حیدریصندوق کارآفرینی امید

5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 341

شهرستان -خراسان شمالی 

دهستان -راز و جرگالن 

روستای غالمان-غالمان 

وزارت جهاد کشاورزی200200بابا حاتمیبانک توسعه تعاون

2راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی342
شهرستان رازو جرگالن 

روستای سوخسو انقالب
وزارت جهاد کشاورزی15221522بابا محمد کمالیبانک توسعه تعاون
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1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی343
خراسان شمالی شیروان 

روستا چور چوری
بانک توسعه تعاون

بابا محمد وظیفه 

دان
وزارت جهاد کشاورزی152152

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 344

- استان خراسان شمالی

-شهرستان راز و جرگالن 

روستای غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200بابک عابدیبانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور345
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کالته ابریشم
بانک کشاورزی

بای محمد 

سرفراز
وزارت جهاد کشاورزی460460

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور346
شهرستان راز و جرگالن 

روستای باغلق
بانک کشاورزی

بایرام صحت 

خسروی
وزارت جهاد کشاورزی749749

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی347
کالته محمدعلی پهلوان 

68 پالک2رجایی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بایرام گل بهمنصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیپرورش بره پرواری348

خراسان شمالی شهرستان 

روستای پالکانلو - شیروان 

علیا

وزارت جهاد کشاورزی100100ببر امانیپست بانک

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی349

- استان خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان

روستای اسطرخی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول آی بخشپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی350
روستای بیدک خ رجایی 

کوچه ایثار
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080بتول بیدکیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی351

100100بتول خاکپورپست بانکاسفراین روستا رویین1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی352
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی353
شهرستان رازوجرگالن 

روستای اسفروج
صندوق کارآفرینی امید

بتول راه 

خسروانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

24بجنوردخراسان شمالیخیاطی354
بجنورد شهرک گلستان 

سوله سپاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت35003500بتول شیرپنجهصندوق کارآفرینی امید

1اسفراینخراسان شمالیصنایه دستی چادر شب بافی355
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100بتول قاسم زادهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150بتول کوثری پوربانک توسعه تعاونروستای کوشکی2اسفراینخراسان شمالیمشاغل خانگی356
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1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی357
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
100100بتول گوهریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای محمودی358
شهرستان - خراسان شمالی

روستای محمودی- اسفراین
200200بتول مرتضویپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول مقدسیپست بانکروستای بهکده رضوی1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی359

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 360
خراسان شمالی شیروان 

روستا چوچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152برات اقبالیبانک توسعه تعاون

361
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

قره جه بایر
پست بانک

برات حمیدیان 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

4اسفراینخراسان شمالی کلنی480پرورش زنبور عسل 362

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

عراقی

وزارت جهاد کشاورزی587587برات عزتیبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور363
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی365365برات علی ایزدیبانک کشاورزی

364
 250پرورش بره پرواری اصالح نژاد 

(سایت عشایری دوین  )راسی 
3شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی شیروان 

سایت عشایری دوین
بانک کشاورزی

برات محمد 

بیچرانلو حسن
سازمان امور عشایر ایران32503250

365
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای عباس آباد
پست بانک

برات محمد 

دانش پور
سازمان امور عشایر ایران507500

366
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای سنجبین
پست بانک

برات محمد 

داورپناه
سازمان امور عشایر ایران500500

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 367
خراسان شمالی شیروان 

روستا منصوران زیارت
پست بانک

برات محمد 

رضاپور زیارت
وزارت جهاد کشاورزی150150

3شیروانخراسان شمالیپرورش بز پاکستانی368
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای توپکانلو
وزارت جهاد کشاورزی15401540برات نژاد براتبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی369
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای پیر شهید
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100برات نعمت الهیبانک توسعه تعاون
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370
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
7اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین-خراسان شمالی

قلعه سفید
بانک توسعه تعاون

براتحسین علی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300براتعلی اکبرپورپست بانکروستای اینچه علیا3مانه وسملقانخراسان شمالیپخت نان و انواع فتیر371

وزارت جهاد کشاورزی640640براتعلی باژنبانک کشاورزیروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سنگین شیری372

1شیروانخراسان شمالی راسی45پرورش بره پرواری 373
خراسان شمالی شیروان 

روستا توده
وزارت جهاد کشاورزی361361براتعلی باقریبانک توسعه تعاون

374

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کشک آباد

بانک کشاورزی
براتعلی روان 

بخش
وزارت جهاد کشاورزی837837

1اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی79پرورش گوسفندداشتی375
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای گمهای اسحاق
بانک توسعه تعاون

براتعلی ساربان 

اردوغان
سازمان امور عشایر ایران500500

2مانه وسملقانخراسان شمالیایجاد دامداری سنتی376
مانه و سملقان روستای 

اسپاخو
وزارت جهاد کشاورزی500500براتعلی شهروانصندوق کارآفرینی امید

377
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای مجتمع عباس آباد
سازمان امور عشایر ایران400400براتعلی قدرتیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستا قوش تپه2راز و جرگالنخراسان شمالیراس10گاو شیری 378
براتعلی کریمی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی14001400

379

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عشق آباد

وزارت جهاد کشاورزی847847براتعلی کمالیبانک کشاورزی

3اسفراینخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی380
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین عشایر تپه سرخ
سازمان امور عشایر ایران500500براتعلی هنرآموزپست بانک

381
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای کالته حاج علی 

خان

سازمان امور عشایر ایران504400بشیر افراسیابیپست بانک

3شیروانخراسان شمالیتولید رشته آش382
خراسان شمالی شیروان 

روستا رضا اباد شرقی
وزارت جهاد کشاورزی608608بشیر جمشیدیبانک توسعه تعاون
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سازمان امور عشایر ایران19001900بشیر صحراییصندوق کارآفرینی امیدعشایر قره میدان4مانه وسملقانخراسان شمالی راسی200گوسفند داشتی383

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بفا خسروان جمپست بانکروستای دوین1شیروانخراسان شمالیفرش دستباف384

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی385
خراسان شمالی اسفراین 

روستای قلعه سفید
100100بلبل یادگارصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی386
راز و جرگالن روستای تازه 

قلعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بلقیس مستمعصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای شیرآباد2مانه وسملقانخراسان شمالیتولید رشته آش387
بنت الهدی 

یزدانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت جهاد کشاورزی24502450بنفشه علی زادهبانک کشاورزیروستای نوده چناران3بجنوردخراسان شمالیگاو شیری388

2مانه وسملقانخراسان شمالیکشت گیاه دارویی389

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

دالق تپه

صندوق کارآفرینی امید
بهاء الدین باقی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بهار رستگاریبانک کشاورزیروستایی باغلق1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی390

1اسفراینخراسان شمالیسفره خانه سنتی گیالس391
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
10001000بهار رویانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی392
روستای صندل اباد کوچه 

14فرهنگ کوچه دوم پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بهرام حضرتیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی700700بهرام حیدریبانک توسعه تعاونروستایی سوخسو هاشم1راز و جرگالنخراسان شمالیراس80بره پروار393

394
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دهنه اجاق
سازمان امور عشایر ایران500500بهرام رستمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500بهروز داوریبانک کشاورزیروستای1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور395

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش بره پروار396

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اسپاخو

وزارت جهاد کشاورزی500500بهروز شهروانصندوق کارآفرینی امید
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1شیروانخراسان شمالیپرورش قارچ دکمه ای397
شهرستان شیروان روستا 

گوگلی
وزارت جهاد کشاورزی200200بهروز کریمیانپست بانک

398
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای چهل دختران
سازمان امور عشایر ایران400400بهروز نوروزیبانک توسعه تعاون

2راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 399
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی19461276بهزاد صفوی رادبانک توسعه تعاون

400
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

(عشایر ) راسی 158نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

فرطان تازه
سازمان امور عشایر ایران10001000بهزاد عباسیصندوق کارآفرینی امید

401
ایجاد طرح توسعه دفتر خدمات بانکی 

روستای اسفیدان
1بجنوردخراسان شمالی

بجنورد روستای اسفیدان 

جنب نانوایی کمالی
200200بهزاد ناظری فردپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی402
رازوجرگالن روستای تازه 

قلعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بهشته نوروزیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200بهلول الهیبانک توسعه تعاونروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری403

404
راسی 90گوسفند پربازده داشتی 

قلو زا3آمیخته با قوچ بروال 
2راز و جرگالنخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

راز و جرگالن روستای 

سوخسو هاشم

وزارت جهاد کشاورزی640640بهمن اسفندیاریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی240240بهمن امانیبانک کشاورزیروستای کسرق1اسفراینخراسان شمالی هکتاری1کشت زعفران 405

5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 406

شهرستان -خراسان شمالی 

دهستان -راز و جرگالن 

روستای غالمان-غالمان 

وزارت جهاد کشاورزی200200بهمن روحانیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی1000800بهمن سرفرازبانک توسعه تعاونروستایی کالته ابرایشم1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو دو رگ شیری407

وزارت جهاد کشاورزی10001000بهمن طاهریصندوق کارآفرینی امیدروستای حسین اباد خانکور1اسفراینخراسان شمالیدامداری408

409

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

کهنه - مانه و سملقان

روستای شبلی- جلگه

وزارت جهاد کشاورزی16091609بهنام باژداربانک کشاورزی
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2مانه وسملقانخراسان شمالی راسی90پرورش گوسفند داشتی 410
روستای - مانه و سملقان 

امند
وزارت جهاد کشاورزی800800بهنام بخشیصندوق کارآفرینی امید

1بجنوردخراسان شمالیپرورش و نگهداری گاو شیری411
بجنورد روستای حمزانلو 

12کوچه نیوفر پالک 
بانک کشاورزی

بهنام پهلوان 

حمزانلویی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

وزارت جهاد کشاورزی480480بهنام قوچانیبانک کشاورزیروستای صفی اباد3اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران412

صندوق کارآفرینی امیدکرکولی1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی413
بی بی ربیعه 

وحیدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بی بی رستاخیزپست بانکروستای باغان1شیروانخراسان شمالیفرش دستبافت414

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی415

بجنورد کالته محمد علی 

پهلوان کوچه شهید محمد 

کاوه

صندوق کارآفرینی امید
بی بی سلیمه 

محمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی416

روستای بیدک خیابان 

شهید رجایی کوچه 

23شجاعت پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بیژن بیدکیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی520520بیژن حمیدیبانک کشاورزیشهر راز1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور417

418

- پرورش بره پرواری اصالح نژاد بروال 

سایت  ) راس عشایری 150افشار 

(عشایری دوین 

2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

سایت عشایری - شیروان 

دوین

سازمان امور عشایر ایران16501650بیژن فرهادیانبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس419
روستای محمد علی پهلوان 

80 پ 8رجایی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150بیکه بهادریصندوق کارآفرینی امید

420
- پرورش بره پرواری اصالح نژاد افشار 

(سایت عشایری دوین  )بروال 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

سایت عشایری -- شیروان 

دوین

بانک کشاورزی
بیگ محمد 

محمد رحیم زاده
سازمان امور عشایر ایران18001800

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی421
خراسان شمالی شیروان 

روستا چور چوری
وزارت جهاد کشاورزی152152بیگلر شجاعیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بیگم آقا حامدیبانک توسعه تعاونجلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی422

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروانه کریمیبانک کشاورزیسنگسار1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی423
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1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران424
 پالک 17خیابان اسفراینی 

9
وزارت جهاد کشاورزی240240پروانه گرمه ایبانک کشاورزی

2راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی425
شهرستان رازوجرگالن 

روستای تازه قلعه
وزارت جهاد کشاورزی976976پرویز احمدیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدخراسان شمالی اسپاخو2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی426
پرویز پوردالن 

پهلوانلو
وزارت جهاد کشاورزی800800

2شیروانخراسان شمالیاحداث اقامتگاه بوم گردی گردشگری427

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای فیروزه 

قلجق

24002400پروین جعفریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک گوسفند داشته428
روستای غالمان کالته 

مشهدی خالق
وزارت جهاد کشاورزی20002000پروین خاشعصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین رمضانپورپست بانکروستای بک پوالد1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی429

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین مقصودزادهبانک کشاورزیروستا قوش تپه1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی430

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140پری خانزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای سارمران1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی431

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 432

- استان خراسان شمالی

- شهرستان رازو جرگالن

روستای -دهستان غالمان 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200پری داوریبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پری رحیمیبانک توسعه تعاونروستای پیغو1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی433

100100پری رشیدیانصندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان. شیروان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی434
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی435
بجنورد کالته شهید آذرسا 

کوچه امیر کبیر
صندوق کارآفرینی امید

پری رمضانی 

راستی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی436

اسفراین -خراسان شمالی

بخش صفی اباد روستای 

الست سفلی

100100پری سعادت نژادپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000پری قربانیصندوق کارآفرینی امیدروستای حسین اباد خانکور1اسفراینخراسان شمالیدامداری437
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1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبورعسل در سطح 438
شیروان بخش زیارت شهر 

جدید زیارت
وزارت جهاد کشاورزی100100پری کریم زادهپست بانک

پست بانکروستای تبریان1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی439
پری کریمی 

تبریان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی880880پری میرحافظبانک کشاورزیروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری440

2اسفراینخراسان شمالی راسی10گاو شیری 441

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

دولت اباد

بانک کشاورزی
پری میرزائی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی880880

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی442
راز منازل مسکونی سازمان 

انتظامی
بانک کشاورزی

پریسا تیزرو 

گالته بالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی443
روستای حمید باالتر از 

4مسجد سمت راست درب 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریسا حمیدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150پریسا دلیربانک توسعه تعاونروستای کالته جعفرآباد1فاروجخراسان شمالیقالی بافی444

1شیروانخراسان شمالیتولیدات چرمی دست دوز445

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان شهرک عشایری 

دوین

120120پریسا ذوالفقاریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریسا سلیمانیبانک توسعه تعاونروستای تازه قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی446

4جاجرمخراسان شمالیکارگاه جوراب بافی447
شهرستان جاجرم روستای 

طبر بخش شوقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت960960پریسا هادی پورپست بانک

448
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

همراه با اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

تپه  )روستای میان دشت 

(سرخ

سازمان امور عشایر ایران400400پیر علی تنهاپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدفرطان1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران449
پیر علی لعل 

عارفی
وزارت جهاد کشاورزی480480

بانک توسعه تعاونعشایر قره میدان2مانه وسملقانخراسان شمالی راسی40گوسفند داشتی450
پیر علی مصباح 

قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران290290
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451
اصالح باغات انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای مفرنقاه1فاروجخراسان شمالی

پیرحسین 

حاجی پور 

فاروجی

وزارت جهاد کشاورزی152152

452
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای صوم امیرقلی
سازمان امور عشایر ایران400400پیرعلی تنهاپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدبجنورد صندل اباد1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی453
پیرعلی هاتفی 

طراقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080

454
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
سازمان امور عشایر ایران622500پیرعلی ولی پورپست بانکاسفراین روستای گراتی3اسفراینخراسان شمالی

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی455
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
پست بانک

پیروزه شیری 

باچوانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

456
 راسی به 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای کالته حاج علی 

خان

پست بانک
تاج محمد 

افراسیابی
سازمان امور عشایر ایران640640

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالیبافی457

خراسان شمالی شهرستان 

راز و جرگالن روستای 

دویدوخ باال

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100تاج محمد چابکصندوق کارآفرینی امید

2اسفراینخراسان شمالیکلنی220پرورش زنبور458

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

انوشیروان

بانک کشاورزی
تاج محمد 

رشیدیان
وزارت جهاد کشاورزی275275

وزارت جهاد کشاورزی100100تاج محمد کیوانپست بانکروستا اله اباد1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره459

460
مشاغل  ) راسی19پرورش بره پرواری 

(خانگی
1جاجرمخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

- جاجرم بخش شوقان

روستای کتلی

وزارت جهاد کشاورزی200200تاجعلی خرمیبانک توسعه تعاون

سازمان امور عشایر ایران10701070تاجعلی فاطمیانبانک کشاورزیعشایر اشخانه2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی80گوسفند 461

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی462
اسفراین -خراسیان شمالی 

روستای کالته سنجر
100100تازه گل جعفریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی463
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای الست الیا
100100ترالن قره قاشلوپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی570570تقی محمدیبانک کشاورزیروستای دراقانلو1بجنوردخراسان شمالی(داربست)تاکستان 464

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی465
بجنورد روستای قوچ قلعه 

کوچه دوم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100تکتم اکبریپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی466
راز جرگالن روستای تازه 

قلعه
200200تکتم بستانپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

467
دوزندگی پوشاک زنانه )تولیدی پوشاک 

(و بچه گانه
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بی بهره
بانک توسعه تعاون

تکتم حسین 

زاده زارع
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی200200تکتم رستمیبانک کشاورزیاسفراین روستای رحیم آباد1اسفراینخراسان شمالیپرورش قارچ خوراکی468

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس469
حصار گرمخان روستای قره 

خان بندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100تکتم محبوبیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیگلخانه470

بجنورد حصار گرمخان 

روستای عبدل آباد پالک 

37

وزارت جهاد کشاورزی500500توحید رحمانیصندوق کارآفرینی امید

7شیروانخراسان شمالیپرورش گوساله پرواری471
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای لوجلی
بانک کشاورزی

توحید مقدس 

قریه حسن
وزارت جهاد کشاورزی97919791

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی472
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای الست الیا
112100توران بهسرشتپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100توران بیدکیپست بانکروستای بیدک2بجنوردخراسان شمالیقالیبافی473

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی474
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
102100توران ظهیرنژادپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری475
خراسان شمالی بجنورد 

روستای درتوم
وزارت جهاد کشاورزی11201120تورج درتومیبانک کشاورزی
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476
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای صوم امیرقلی
سازمان امور عشایر ایران500500تیمور تنهاپست بانک

477
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای حسن آباد
سازمان امور عشایر ایران404400تیمور حاتمیپست بانک

478
 راسی همراه اصالح 63گوسفند داشتی 

(عشایر)نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای دهنه اجاق
سازمان امور عشایر ایران400400تیمور رستمیبانک توسعه تعاون

479
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای گمهای اسحاق
سازمان امور عشایر ایران522522تیمور شریفیبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالی راسی15پرورش گاو شیری 480
شهرک - روستای چلو

گوهرشاد
وزارت جهاد کشاورزی15601560تیمور قلی پناپست بانک

481
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 دولچاه
سازمان امور عشایر ایران400400تیمور لطفی پوربانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی482
روستای سندل آباد خیابان 

شهید رجایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100تیمور محمدیصندوق کارآفرینی امید

2گرمهخراسان شمالی راسی90پرورش گوسفند داشتی 483
شهر ستان گرمه روستای 

آرمادلو
وزارت جهاد کشاورزی17001700ثاراهلل گلدادیصندوق کارآفرینی امید

100100ثریا افشاری فرصندوق کارآفرینی امیدروستای سست1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی484
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی485
بجنورد کالته شهید آذرسا 

خیابان شهید صیاد شیرازی
صندوق کارآفرینی امید

ثریا آشفته 

توپکانلو
8080

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ثریا حمیدیپست بانکروستای دهگاه1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی486

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی487

بجنورد صندل آباد پشت 

 3باغ خاوری خیابان غدیر

کوچه سوم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ثریا خاکپورصندوق کارآفرینی امید

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی488

بجنورد روستای آذرسا 

 پالک 2 بن بست 3آذرسا 

11

پست بانک
ثریا خسروی 

توپکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ثریا علی خانیبانک توسعه تعاونروستای خوش1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی489

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی490
-اسفراین - خراسان شمالی 

 رویستای چهل دختران
102100ثریا علیمردانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ثریا کریم زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان.شیروان 1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی491
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیگلیم و دست بافته492

روستای گریوان کالته مال 

غالمحسین انتهای خیابان 

شهید ایزد نیا

100100ثریا گریوانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 493

- استان خراسان شمالی

- شهرستان راز و جرگالن 

دهستان - روستای غالمان 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200ثریا نادمیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای رختیان1بجنوردخراسان شمالیدامداری و پروش دام494
جان علی 

رختیانی
وزارت جهاد کشاورزی13201320

495
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای کالته ممیش
بانک توسعه تعاون

جان محمد 

دشتبانی
سازمان امور عشایر ایران500500

496
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

سنجبینی
پست بانک

جان محمد 

رحمانی
سازمان امور عشایر ایران504400

بانک توسعه تعاونروستا کهنه اوغاز1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 497
جانمحمد توکلی 

کهنه اوغاز
وزارت جهاد کشاورزی100100

1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی498
شهرستان راز و جرگالن 

روستای امانلی
وزارت جهاد کشاورزی708708جبل النور بهمنبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای اسفید499
شهرستان - خراسان شمالی

روستای اسفید- اسفراین
200200جعفر تاتارپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گاو شیری500

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اینچه علیا

وزارت جهاد کشاورزی11651165جعفر رشیدیبانک کشاورزی
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2مانه وسملقانخراسان شمالی راسی50گوسفند داشتی 501

مانه و سملقان بخش 

سملقان دهستان آلمه 

روستای درکش

وزارت جهاد کشاورزی500500جعفر روزفراخصندوق کارآفرینی امید

3بجنوردخراسان شمالیصنعت چوب502

جاده ینگه قلعه بعد از پل 

فرعی اول سمت راست 

روبروی اکبر جوجه

بانک توسعه تعاون
جعفر سروی باز 

خانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080جالل پرهامصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک کوچه عدالت1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی503

بانک کشاورزیروستای اسفجیر2فاروجخراسان شمالی راسی19پرورش گاو شیری 504
جالل پیرایش 

اسفجیر
وزارت جهاد کشاورزی16561656

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 505

- استان خراسان شمالی

- شهرستان راز و جرگالن 

دهستان - روستای غالمان 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200جالل جهانگیریبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالی200گوسفند داشتی506
جلیل الهیان 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران19001900

بانک کشاورزیعشایر سیار- منطقه مراوه2بجنوردخراسان شمالی راسی250بره پروار 507
جلیل رجایی 

قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران13261326

وزارت جهاد کشاورزی480480جلیل طاهریبانک کشاورزیروستای توی1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران508

بانک توسعه تعاونروستایی داشلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ509
جمشید 

جهانگیری
وزارت جهاد کشاورزی15121512

1شیروانخراسان شمالی متر5000کاشت زعفران به مساحت 510
خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
وزارت جهاد کشاورزی150150جمشید دلیریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی780780جمشید شیردلپست بانکروستای توپکانلو1شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی511

1بجنوردخراسان شمالی راسی10گاو شیری512
بجنورد شهرک باغچق فاز 

8 پ6 کرمانج2
وزارت جهاد کشاورزی880880جمشید صیانتیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500جمشید قزلصندوق کارآفرینی امیدروستای گزباشی2مانه وسملقانخراسان شمالینانوایی513

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500جمشید گوکالنصندوق کارآفرینی امیدروستای اینچه سفلی2مانه وسملقانخراسان شمالینانوایی514
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515
 4پرورش گوساله پرواری به ظرفیت 

راس
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا سرانی
بانک توسعه تعاون

جمشید وظیفه 

شناس
وزارت جهاد کشاورزی160160

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جمعه گل نکوییبانک کشاورزیگرکز1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی516

وزارت جهاد کشاورزی280280جمیله بسیجدصندوق کارآفرینی امیدروستای برگرد1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران517

وزارت جهاد کشاورزی500500جمیله جنتیصندوق کارآفرینی امیداسپاخو-مانه و سملقان2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی518

100100جمیله حیدریصندوق کارآفرینی امیدشیروان روستای تفتازان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی519
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جمیله درتومیبانک توسعه تعاونبجنورد روستای درتوم1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی520

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی521

مانه و -خراسان شمالی

عشایر روستای -سملقان

عزیزآباد

100100جمیله صحراییپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

522

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

تازه قلعه شیرین دره

بانک کشاورزی
جهانگیر ابراهیم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی836836

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 523
خراسان شمالی شیروان 

روستا رضا اباد غربی
بانک توسعه تعاون

جهانگیر دولت 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی152152

524
 80بهسازی پرورش گوسفند داشتی 

راسی
2جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

روستای بام-شوقان 
وزارت جهاد کشاورزی554554جواد ابراهیمیپست بانک

525

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کالته قمو

وزارت جهاد کشاورزی921921جواد اسعدیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش واحد گوسفند داشتی صنعتی526

بجنورد خیابان طالقانی 

شرقی روبروی پارک شهر 

110پالک 

وزارت جهاد کشاورزی23402340جواد اسکندریانبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالی راسی15پرورش گاو شیری 527
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلعچه
بانک توسعه تعاون

جواد اسماعیل 

پور
وزارت جهاد کشاورزی14881488
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1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی528

-جاجرم-خراسان شمالی

روستای -بخش شوقان

پشت بام

وزارت جهاد کشاورزی566566جواد ایمانیپست بانک

940940جواد بهادریبانک توسعه تعاونروستای استاد3فاروجخراسان شمالیگردشگری و بوم گردی529
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

530
چارچوب درب و )نجاری و درودگری 

(کالف مبل با چوب روسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500جواد بهرام زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای خرق3فاروجخراسان شمالی

2گرمهخراسان شمالی راسی85طرح گوسفند داشتی 531
روستای - شهرستان گرمه

دشت
وزارت جهاد کشاورزی12001200جواد پاکدلپست بانک

532
تولید قطعات پیش ساخته بتنی و 

مبلمان شهری
3شیروانخراسان شمالی

-شیروان-خراسان شمالی

-ناحیه صنعتی امیرآباد

211خیابان صنعت قطعه 

صندوق کارآفرینی امید
جواد تربتیان 

مشهدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

2اسفراینخراسان شمالی راسی45گوساله پروار533

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

زالی

وزارت جهاد کشاورزی18101810جواد جعفریبانک کشاورزی

534
مجتمع تولیدی و بسته بندی نان 

کیک و کلوچه-سنتی فانتزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت23002300جواد جعفریانپست بانکروستای جعفر آباد5فاروجخراسان شمالی

بانک توسعه تعاونعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیدامپروری535
جواد جهان 

پناهی کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران600600

536
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای میان دشت
سازمان امور عشایر ایران506506جواد حسن زادهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی864864جواد حسن نیابانک کشاورزیروستای نوده چناران1بجنوردخراسان شمالیپروار برده537

بانک کشاورزیفاروج روستای خبوشان3فاروجخراسان شمالیپرورش بره پرواری538
جواد حسین 

پوران
وزارت جهاد کشاورزی27202720

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 539
خراسان شمالی شیروان 

روستا چورچوری
وزارت جهاد کشاورزی150150جواد خالصهپست بانک

3اسفراینخراسان شمالی کلنی340پرورش زنبورعسل540

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

سرچشمه

وزارت جهاد کشاورزی419419جواد رجبیانبانک کشاورزی
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2بجنوردخراسان شمالیگاو شیری541
خراسان شمالی بجنورد 

روستای میرزا حسنلو
وزارت جهاد کشاورزی880880جواد رحمانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیدامپروری بره پروار542
بجنورد روستای قره 

خانبندی
وزارت جهاد کشاورزی755755جواد زمردیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500جواد سلیمیپست بانکروستای فرطان1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران543

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند544

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای مشهد 

طرقی

وزارت جهاد کشاورزی152152جواد شاکریبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای کبوتر خانه1اسفراینخراسان شمالی هکتاری1کاشت زعفران 545
جواد شهرکی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی240240

546
چارچوب درب و )نجاری و درودگری 

(کالف مبل با چوب سپیدار
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000جواد شیردلصندوق کارآفرینی امیدروستای خرق3فاروجخراسان شمالی

وزارت جهاد کشاورزی500500جواد صدیقیصندوق کارآفرینی امیدروستای ساسپاخو2مانه وسملقانخراسان شمالیایجاد دامداری سنتی547

548
 راسی به 63پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستا ی عباس آباد
سازمان امور عشایر ایران500500جواد عباسیانبانک توسعه تعاون

3اسفراینخراسان شمالی کلنی300پرورش زنبورعسل549
 _خراسان شمالی 

روستای اببخش_اسفراین
بانک کشاورزی

جواد عزیزی 

مقدم عراقی
وزارت جهاد کشاورزی371371

10جاجرمخراسان شمالیتولید محصوالت گلخانه ای550
شهرستان جاجرم بخش 

سنخواست روستای خراشا
وزارت جهاد کشاورزی200200جواد غالمیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 551
خراسان شمالی شیروان 

روستا سنجد
وزارت جهاد کشاورزی200200جواد فرج زادهپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیمصنوعات چوبی552
 9بجنورد کالته اذر سا

قطعه سوم
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500جواد قشالقیپست بانک

1جاجرمخراسان شمالیپرورش دام سبک و سنگین553
خراسان شمالی شهرستان 

روستای امیر آباد-جاجرم 
وزارت جهاد کشاورزی160160جواد محمدیصندوق کارآفرینی امید
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1فاروجخراسان شمالیپست بانک554

خراسان شمالی شهرستان 

فاروج بخش خبوشان 

روستای کوران ترکیه

پست بانک
جواد مقدسی 

کوران ترکیه
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی555

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

حسن مست

وزارت جهاد کشاورزی100100جواد مهجورصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200جواد نبویصندوق کارآفرینی امیدروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیمرغ بومی556

2اسفراینخراسان شمالی راسی79گوسفند داشتی 557
خراسان شمالی اسفراین 

روستای دهنه اجاق
سازمان امور عشایر ایران500500جواد نظام دوستبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی37003700جواد نوریصندوق کارآفرینی امیداسفراین روستای گراتی4اسفراینخراسان شمالیواحدتولیدگلخانه ای558

2مانه وسملقانخراسان شمالیتولید و فروش آجر559

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان روستای 

نجف

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000جواد هاشمیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 560
خراسان شمالی شیروان 

روستا فجرآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200جوانشیر رمضانیپست بانک

سازمان امور عشایر ایران200200جواهر قنبریبانک توسعه تعاونمحمدآباد1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی561

2شیروانخراسان شمالیگلیم بافی562
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
100100جوهر قویدلپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 563
خراسان شمالی شیروان 

روستا میالنلو علیا
وزارت جهاد کشاورزی100100چراغعلی خرامانپست بانک

5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 564

شهرستان -خراسان شمالی 

روستای - رازو جرگالن 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200چنگیز واحدیبانک توسعه تعاون

565
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

دهنه اجاق
سازمان امور عشایر ایران370370حاتم بهاریبانک توسعه تعاون

2شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زعفران566
خراسان شمالی شیروان 

روستا مشهد طرقی
وزارت جهاد کشاورزی15021502حاتم خادمبانک کشاورزی
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567
- پرورش گوسفند اصالح نژاد بروال 

عشایری- افشار 
2شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

منطقه - شهرستان شیروان 

عشایری

بانک کشاورزی
حاتم ذوالفقاری 

زیدانلو
سازمان امور عشایر ایران14361436

568
راسی به 80پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
سازمان امور عشایر ایران10001000حاتم علی ایمانیپست بانکروستای گمهای اسحاق2اسفراینخراسان شمالی

وزارت جهاد کشاورزی11331133حامد صحراگردبانک توسعه تعاونزرنه1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی569

6شیروانخراسان شمالی راسی500پرورش بره پرواری 570

- شیروان - خراسان شمالی 

بخش مرکزی دهستان 

سیوکانلو آبادی گدوگانلو

وزارت جهاد کشاورزی61006100حامد قویدلبانک کشاورزی

2راز و جرگالنخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی571
رازوجرگالن بخش مرکزی 

روستای باغلق
200200حامد یزدانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2مانه وسملقانخراسان شمالیایجاد دامداری سنتی572
مانه و سملقان روستای 

اسپاخو
صندوق کارآفرینی امید

حبیب اهلل 

شهروان
وزارت جهاد کشاورزی500500

1گرمهخراسان شمالی راسی60گوسفند داشتی 573
شهرستان گرمه روستای 

چشمه خان
بانک توسعه تعاون

حبیب اهلل 

موسی زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

پست بانکبجنورد روستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی574
حبیب اهلل میر 

حافظ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

575
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
3اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

روستای گمهای اسحاق
پست بانک

حبیب اله 

ساربان اردوغان
سازمان امور عشایر ایران690690

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوشت گوسفندی576

خراسان شمالی شهرستان 

عشایر -مانه و سملقان 

-شهراباد نیروی هوایی

منطقه جیرانسو

بانک توسعه تعاون
حبیب الهیان 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران480480

1200012000حبیب کمالیصندوق کارآفرینی امیددوراهی دشت10گرمهخراسان شمالیبوم گردی577
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل578
 _خراسان شمالی

روستای بیدواز_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی251251حبیب محمدپوربانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حبیبه رستگاریبانک کشاورزیروستای بک پوالد1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی579

10مانه وسملقانخراسان شمالیمحصوالت شوینده580
اشخانه محدوده مجاز 

صنعتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت79507950حجت اهلل کمالیبانک توسعه تعاون
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1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 581
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200حجت اهلل نظریبانک توسعه تعاون

582
 راسی به 63پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
بانک توسعه تعاونسرچشمه1اسفراینخراسان شمالی

حجت اله 

رحمانیان
سازمان امور عشایر ایران400400

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران583

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

لنگر

وزارت جهاد کشاورزی616616حجت آزادمردبانک کشاورزی

584
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
بانک کشاورزی

حجی ابراهیم 

وفایی قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

2اسفراینخراسان شمالی راسی45گوساله پروار 585

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

حسن اباد چنارسوخته

بانک کشاورزی
حجی حسین 

عابدی
وزارت جهاد کشاورزی18101810

586
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای قزاقی
بانک توسعه تعاون

حجی قربان 

نوروزی
سازمان امور عشایر ایران500500

587
 راسی و 79خرید گوسفند داشتی 

(عشایری  )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

اسفراین - خراشان شمالس 

روستای زمان آباد- 
سازمان امور عشایر ایران500500حجی محبتیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای کرپشلی1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور588
حجی محمد 

فرزین
وزارت جهاد کشاورزی870870

589
 79پرورش گوسفند داشتی اصالح نژاد 

(عشایری )راسی 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای دولچاه
پست بانک

حجی محمد 

فیاضی نیک
سازمان امور عشایر ایران507500

590
بسته بندی و درجه بندی محصوالت 

زراعی و باغی و گلخانه ای
بانک کشاورزیروستای حسن آباد2اسفراینخراسان شمالی

حجیه طاهره 

بابک
وزارت جهاد کشاورزی989989

پست بانکروستای قوچ قلعه1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس591
حدیث رسولی 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت7575

1شیروانخراسان شمالیپست بانک592
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رزمغان
پست بانک

حدیثه برات زاده 

رزمغان
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت107100حدیثه حبیبیبانک توسعه تعاونروستای برزنه1گرمهخراسان شمالیقالیبافی593

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی594
 13خانلق خیابان امام علی 

سمت راست درب اول
پست بانک

حدیثه حسن 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی595

شهرستان رازوجرگالن 

بخش مرکز ی روستای 

اسفروج

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حدیثه رحمانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حدیثه صابریصندوق کارآفرینی امیدروستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی596

2اسفراینخراسان شمالی راسی15گاوشیری 597

 _خراسان شمالی 

روستای چهل _اسفراین

حصار

بانک کشاورزی
حدیثه عبدلی 

حصاری
وزارت جهاد کشاورزی13201320

پست بانکمنصوران1شیروانخراسان شمالیتولیدپوشاک598
حدیثه فدوی 

زیارت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی599
بجنورد بابا امان روستای 

پیغو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حدیقه الهیبانک توسعه تعاون

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران600

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

حیدرآباد

وزارت جهاد کشاورزی600600حسن ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل درسطح 601
خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
پست بانک

حسن احسانی 

ثانی
وزارت جهاد کشاورزی100100

40004000حسن ارشادصندوق کارآفرینی امیدروستای قره خان بندی6بجنوردخراسان شمالیبوم گردی602
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکعشایر کوربابا2مانه وسملقانخراسان شمالی راسی100گوسفند داشتی603
حسن ارشادی 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران800800

604
 150تاسیس واحد صنعتی بره پرواری 

راسی در سایت عشایری دوین
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

سایت عشایری دوین
وزارت جهاد کشاورزی16001600حسن اصغریانبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 605
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
پست بانک

حسن اکبری 

برزل آباد
وزارت جهاد کشاورزی100100

606
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای کالته ممیش
بانک توسعه تعاون

حسن آذری 

سرچشمه
سازمان امور عشایر ایران400400

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گاو شیری607

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

وزارت جهاد کشاورزی800800حسن آزادخواهصندوق کارآفرینی امید
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وزارت جهاد کشاورزی240240حسن براتیانپست بانکروستای کالت2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل608

1راز و جرگالنخراسان شمالی399خرید تراکتور 609
شهرستان راز و جرگالن 

روستای آلماوشن
وزارت جهاد کشاورزی740740حسن بهادریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی880880حسن بهادریبانک کشاورزیروستای نوده چناران2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری610

وزارت جهاد کشاورزی480480حسن پیلبانک کشاورزیروستای بکراباد2اسفراینخراسان شمالیتولید و کشت زعفران611

612
پرورش گاوشیری اصالح نژاد هلشتاین 

راسی2
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

بخش قوشخانه پایین روستا 

سنجد

وزارت جهاد کشاورزی200200حسن جعفرپوربانک کشاورزی

613
- پرورش بره پرواری اصالح نژاد بروال

(سایت عشایری دوین  )افشار عشایری 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

سایت عشایری -- شیروان 

دوین

سازمان امور عشایر ایران16001600حسن جعفریبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش زنبور عسل614

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

چخماقلو

وزارت جهاد کشاورزی800800حسن جهانیبانک کشاورزی

615
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
2مانه وسملقانخراسان شمالی

خراسان شمالی مانه و 

سملقان روستای قلعه خان
وزارت جهاد کشاورزی520520حسن جهانیبانک کشاورزی

2جاجرمخراسان شمالی(گوساله پرواری)واحد نیمه صنعتی616
خراسان شمالی جاجرم 

سنخواست روستای قلی
وزارت جهاد کشاورزی480480حسن حسن زادهپست بانک

617

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی
شهرستان - خراسان شمالی

قره میدان- مانه و سملقان
وزارت جهاد کشاورزی873873حسن حسن نیابانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حسن حضرتیصندوق کارآفرینی امیدروستای صندل آباد1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی618

وزارت جهاد کشاورزی240240حسن حقانیبانک کشاورزیروستای عباس اباد1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران619

620
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
وزارت جهاد کشاورزی304304حسن حکمتیبانک کشاورزیروستای مایوان1فاروجخراسان شمالی
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وزارت جهاد کشاورزی152152حسن خالصهبانک توسعه تعاونروستا چور جوری1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی621

622
اصالح باغات انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای مفرنقاه1فاروجخراسان شمالی

حسن 

خوشروفاروجی
وزارت جهاد کشاورزی405405

623
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای عباس آباد
سازمان امور عشایر ایران507500حسن دانژهپست بانک

200200حسن رحیمیپست بانکروستای سلولی1بجنوردخراسان شمالیپست بانک روستایی624
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

625
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دهنه اجاق
پست بانک

حسن رستمی 

تبریان
سازمان امور عشایر ایران500500

626
راسی حسن 500طرح گوسفند داشتی 

رضایی جاجرم
4جاجرمخراسان شمالی

بخش - شهرستان جاجرم 

دهستان میان - مرکزی 

گزی- دشت 

پست بانک
حسن رضایی 

جاجرم
وزارت جهاد کشاورزی65006500

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند 627
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
وزارت جهاد کشاورزی152152حسن رنجکشبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی200200حسن روحانیبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری628

وزارت جهاد کشاورزی300300حسن روشنبانک کشاورزیرازو جرگالن روستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیکاشت و تولید زعفران629

سازمان امور عشایر ایران10001000حسن روشنیبانک توسعه تعاونروستای قارلق- بجنورد 1بجنوردخراسان شمالیگوسفند داشتی و اصالح نژاد شده630

1شیروانخراسان شمالیکشت باریجه631
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قوالنلو
وزارت جهاد کشاورزی200200حسن ریحانیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی14491449حسن سمیعیبانک توسعه تعاونروستای تازه قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی پربازده632

سازمان امور عشایر ایران27202720حسن صحراییبانک کشاورزیعشایر قره میدان4مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی633
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صندوق کارآفرینی امیدفاروج1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران634
حسن صولتی 

فاروجی
وزارت جهاد کشاورزی280280

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی635
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
صندوق کارآفرینی امید

حسن طالب 

الحق
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی63پرورش گوسفندداشتی636
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولت آباد
سازمان امور عشایر ایران400400حسن عالئیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی240240حسن علیپوربانک کشاورزیروستای زاری1اسفراینخراسان شمالی1کشت زعفران 637

وزارت جهاد کشاورزی200200حسن فرج زادهپست بانکشیروان روستا سنجد1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 638

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 639
خراسان شمالی شیروان 

روستا بلغان علیا
وزارت جهاد کشاورزی100100حسن فیاضپست بانک

100100حسن قاسم زادهپست بانکاسفراین روستا رویین1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی640
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی20بره پروار641

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

الست علیا

وزارت جهاد کشاورزی140140حسن قره قاشلوبانک کشاورزی

642
 ) راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایری 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای کالته ممیش
سازمان امور عشایر ایران404404حسن قلیزادهبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی79پرورش گوسفندداشتی643
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای ابری تپه
بانک توسعه تعاون

حسن قویدل 

حسن آباد
سازمان امور عشایر ایران500500

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی644
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
151150حسن کرامتیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیراسی4پرورش گوساله پرواری645
خراسان شمالی شیروان 

روستا زورتانلو
وزارت جهاد کشاورزی160160حسن کشاورزبانک توسعه تعاون

646
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
سازمان امور عشایر ایران500500حسن کورنانیپست بانک
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وزارت جهاد کشاورزی240240حسن گلدیصندوق کارآفرینی امیدروستای زاری2اسفراینخراسان شمالیهکتاری1کشت زعفران 647

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل درسطح 648
خراسان شمالی شیروان 

روستا باغان
وزارت جهاد کشاورزی100100حسن محمدیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی23802380حسن محمدیبانک توسعه تعاونبعداز کالته جمی4بجنوردخراسان شمالیدامداری649

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران650
- شهرستان مانه وسملقان

روستای نجف
پست بانک

حسن محمدی 

یوسفی بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی616616

3اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی 195بره پروار651
خراسان شمالی 

روستای اتیمز_اسفراین_
وزارت جهاد کشاورزی12801280حسن میریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 652
خراسان شمالی شیروان 

روستا زوارم
وزارت جهاد کشاورزی100100حسن ناصحپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گوسفند داشتی653

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

حسن سو

وزارت جهاد کشاورزی10241024حسن ناموربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالی رأسی5گاو شیری 654
خراسان شمالی بجنورد 

روستای ارکان
وزارت جهاد کشاورزی750750حسن نصیریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی13201320حسن نوروزیبانک کشاورزیبجنورد روستای قوچ قلعه3بجنوردخراسان شمالیپرروش دام گاوداری شیری655

3جاجرمخراسان شمالیاقامتگاه بوم گردی656
شهرستان جاجرم روستای 

طبر
20002000حسن هادی پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران450450حسن یوسفیبانک توسعه تعاونعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیدامپروری657

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گوسفند داشتی658

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

لنگر

وزارت جهاد کشاورزی360360حسنعلی آبداربانک کشاورزی

4اسفراینخراسان شمالی کلنی400زنبورعسل659

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

عراقی

وزارت جهاد کشاورزی490490حسنعلی عزتیبانک کشاورزی

660
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای کالته آقازاده
بانک کشاورزی

حسنقلی ساعد 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران506506
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1شیروانخراسان شمالی راس15پرورش گاو شیری 661
خراسان شمالی شیروان 

روستا کالته میرزا بیگ
وزارت جهاد کشاورزی400400حسنقلی منشیبانک کشاورزی

662
- پرورش گوسفند اصالح نژادی بروال 

 راس95افشار
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای دولو
وزارت جهاد کشاورزی13761376حسنیه قبادیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140حسنیه مالداریصندوق کارآفرینی امیدروستای چهل حصار1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی663

664
 95نوسازی پرورش گوسفند داشتی 

راسی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

روستای بام- شوقان 
وزارت جهاد کشاورزی783783حسین ابراهیمیپست بانک

665

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

وزارت جهاد کشاورزی860860حسین اسدیبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالی راسی95پرورش گوسفند مغانی خالص 666
خراسان شمالی شیروان 

روستا قوالنلو
صندوق کارآفرینی امید

حسین 

اسماعیلیان
وزارت جهاد کشاورزی10001000

667
تولید و پرورش گوسفند 

راسی200داشتی
سازمان امور عشایر ایران11401140حسین افتادهبانک توسعه تعاونعشایر کشانک4مانه وسملقانخراسان شمالی

2شیروانخراسان شمالی راس95پرورش گوسفند مغانی خالص 668
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلندر آباد
بانک توسعه تعاون

حسین 

اماموردی زاده 

بیگ

وزارت جهاد کشاورزی20312031

1شیروانخراسان شمالی قطعه ای75پرورش بوقلمون 669
خراسان شمالی شیروان 

روستا رضا اباد شرقی
وزارت جهاد کشاورزی200200حسین امیریصندوق کارآفرینی امید

30اسفراینخراسان شمالیفرش و انواع دستبافته ها670

-بجنورد-خراسان شمالی

- بخش بام و صفی آباد

روستای الست سفلی و علیا

70007000حسین ایزانلوبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای یام1فاروجخراسان شمالیخرید نیسان671
حسین آرین 

منش
415415

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

200200حسین آقاییپست بانکاسفراین روستای چهاربرج1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی چهاربرج672
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

673
پرورش گوسفند داشتی اصالح 

راسی79نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای سارمران
سازمان امور عشایر ایران502500حسین بادلوپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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وزارت جهاد کشاورزی282282حسین باغچیقیبانک کشاورزیروستای باغچق1بجنوردخراسان شمالیبره پرواری674

وزارت جهاد کشاورزی600600حسین براتیصندوق کارآفرینی امیدقره مصلی2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران675

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی676
خراسان شمالی ،شهرستان 

فاروج،روستای یام
وزارت جهاد کشاورزی950950حسین بهزادفربانک توسعه تعاون

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گوسفند داشتی677

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

بازارقارناس

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین پاکدلصندوق کارآفرینی امید

1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران678
روستای کالته 

محمدرضاخان
صندوق کارآفرینی امید

حسین پهلوان 

کالته محمدرضا 

خان

وزارت جهاد کشاورزی280280

679
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

- روستای میاندشت 

قلعه خاکی- گورپان 

پست بانک
حسین حجتی 

پور
سازمان امور عشایر ایران500500

1شیروانخراسان شمالی راسی100پرورش بره پرواری 680
خراسان شمالی شیروان 

روستا سولدی
وزارت جهاد کشاورزی580580حسین حسنیپست بانک

681
راسی 88پرورش گوسفند مغانی خالص

راسی قوچ بروباال افشار3و
وزارت جهاد کشاورزی14771477حسین حسینیبانک توسعه تعاونروستا علی محمد2شیروانخراسان شمالی

صندوق کارآفرینی امیدروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران682
حسین خوش 

باور
وزارت جهاد کشاورزی280280

1بجنوردخراسان شمالیپرورش قارچ683
روستای قلعه جق کوچک 

60خ امام خمینی پ 
وزارت جهاد کشاورزی200200حسین ربانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی15001500حسین رجبیصندوق کارآفرینی امیدروستای دربند2مانه وسملقانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی684

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 685
خراسان شمالی شیروان 

روستا فجراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200حسین رحیم پوربانک توسعه تعاون
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1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران686
شهرستان جاجرم بخش 

سنخواست روستای کرف
وزارت جهاد کشاورزی240240حسین رحیمیبانک کشاورزی

687
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای چهل دختران
سازمان امور عشایر ایران500500حسین رستگاربانک توسعه تعاون

3مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی688

شهرستان - خراسان شمالی

روستای زو - مانه و سملقان

علیا

وزارت جهاد کشاورزی24002400حسین ریحانیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیکشت باریجه689
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای قوالنلو
وزارت جهاد کشاورزی180180حسین ریحانیپست بانک

2شیروانخراسان شمالی راسی20پرورش صنعتی گاو شیری 690
شهرستان شیروان روستا 

گلیان
بانک کشاورزی

حسین زحمت 

کش گلیان
وزارت جهاد کشاورزی22402240

1اسفراینخراسان شمالی کلنی90پرورش زنبورعسل691
 _خراسان شمالی 

روستای فرطان_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی119119حسین سلیمیبانک کشاورزی

692
ساخت جایگاه و خرید گوسفند داشتی 

 راسی150و علوفه یک دوره 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای کالته حبیب
وزارت جهاد کشاورزی40684068حسین سودمندبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی640640حسین شادروزپست بانکروستایی داشتلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی پربازده693

1شیروانخراسان شمالی راسی190پرورش بره پرواری 694
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
وزارت جهاد کشاورزی984984حسین شاکریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی392392حسین شرفیبانک کشاورزیروستای لنگر1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک695

1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای جهان696
شهرستان - خراسان شمالی

روستای جهان- اسفراین
200200حسین شفیعیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 697
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
بانک توسعه تعاون

حسین صبوری 

قلعه چه
وزارت جهاد کشاورزی11121112

سازمان امور عشایر ایران480480حسین صحراییبانک توسعه تعاونعشایر قره میدان2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی698
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2جاجرمخراسان شمالی راسی80گوسفند داشتی 699

شهر _خراسان شمالی

-جلگه شوقان  _جاجرم

روستای عمارت_شهرشوقان

وزارت جهاد کشاورزی560560حسین علی پوربانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای یام1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران700
حسین علی نژاد 

یامی
وزارت جهاد کشاورزی280280

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسین غالمیبانک توسعه تعاونروستای محمودی1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی701

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 702
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100حسین غنچه ایپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی703

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

برج

وزارت جهاد کشاورزی720720حسین فالحبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی پربازده704
حسین فالح 

یردوقدی
وزارت جهاد کشاورزی700700

1گرمهخراسان شمالیزعفران نیم هکتاری705
شهرستان گرمه روستای 

منیر اباد
وزارت جهاد کشاورزی152152حسین قاسمیبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل 706

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

اردغان

بانک کشاورزی
حسین کاظم 

زاده اردغان
وزارت جهاد کشاورزی251251

بانک کشاورزیاسفراین روستای کاریزدر1اسفراینخراسان شمالی هکتاری1کشت زعفران 707
حسین کالته 

عربی
وزارت جهاد کشاورزی240240

708
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

چهل دختران
سازمان امور عشایر ایران400400حسین گلیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیداسفراین روستای گراتی2اسفراینخراسان شمالی هکتاری1کشت زعفران 709
حسین گواهی 

کالته سنجر
وزارت جهاد کشاورزی240240

2اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی79پرورش گوسفندداشتی710
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای مجتمع عباس آباد
سازمان امور عشایر ایران507500حسین محبتیپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدروستای ایرج3اسفراینخراسان شمالیتولید فوم بتن711
حسین محمد 

زاده کاللی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500
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712
پرورش گوسفند داشتی مغانی خالص 

 راسی95
2شیروانخراسان شمالی

-شیروان-خراسان شمالی

روستای رباط
وزارت جهاد کشاورزی13761376حسین محمدنیاپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت گل محمدی713
- پیش قلعه - اشخانه 

روستای برج
وزارت جهاد کشاورزی500500حسین محمدیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای یزدان آباد- بجنورد2بجنوردخراسان شمالیتولید و پرورش گوسفند داشتی714
حسین محمدی 

بریمانلو
سازمان امور عشایر ایران10801080

1بجنوردخراسان شمالیپرورش و نگهداری زنبور عسل715
بجنورد بخش مرکزی 

روستای کالنتر
وزارت جهاد کشاورزی120120حسین مصورصندوق کارآفرینی امید

8بجنوردخراسان شمالیپرورش شترمرغ مولد716

شهر - خراسان شمالی

- بلوار ولیعصر- گرمخان 

5پالک - کوچه عطار 

بانک توسعه تعاون
حسین 

مالیجردی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

717
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای قره چاه
سازمان امور عشایر ایران500500حسین موسی ییپست بانک

718
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای توی
پست بانک

حسین نوروزی 

مقدم
سازمان امور عشایر ایران500500

1گرمهخراسان شمالی راسی5گاو دو رگ شیری 719
شهرستان گرمه روستای 

مرغزار
وزارت جهاد کشاورزی600600حسین نوریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند مغانی خالص720
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای گلیان
وزارت جهاد کشاورزی900900حسین واعظپست بانک

200200حسین ولیان پورپست بانکروستای ایرج- اسفراین1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای ایرج721
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

سازمان امور عشایر ایران480480حسین ولیزادهبانک توسعه تعاونعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی722

1بجنوردخراسان شمالیتولید و پروار دام سبک723

-بخش بدرانلو-بجنورد

روستای تیمورتاش منزل 

یزدانی

وزارت جهاد کشاورزی392392حسین یزدانیبانک توسعه تعاون
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2مانه وسملقانخراسان شمالی راسی50گوسفند داشتی724

شهرستان - خراسان شمالی

خیابان  –مانه و سملقان 

کوچه شهید  –جانبازان 

یوسفی

سازمان امور عشایر ایران500500حسین یوسفیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زیره سیاه725
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای توکور
صندوق کارآفرینی امید

حسینعلی پری 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

726
احداث مجتمع تفریحی ، سرگرمی و 

گردشگری
30بجنوردخراسان شمالی

حاشیه کمربندی - بجنورد 

جدید
بانک توسعه تعاون

حسینعلی 

پوررمضان
2643826438

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی14111411حسینعلی ربانیپست بانکبجنورد روستای اسدلی2بجنوردخراسان شمالیدامپروری بره پروار727

728
 راسی به 63پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای مجتمع عباس آباد
بانک توسعه تعاون

حسینعلی سرخ 

قلعه
سازمان امور عشایر ایران400400

2اسفراینخراسان شمالیکلنی170پرورش زنبور729

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

عراقی

وزارت جهاد کشاورزی251251حسینعلی عزتیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی240240حسینعلی قادریصندوق کارآفرینی امیدروستای کسرق1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران730

731
باجه خدمات بانکی روستای دهنه 

شیرین
1اسفراینخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای دهنه - اسفراین

شیرین

پست بانک
حسینعلی لعل 

زارع
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

732
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای تیتکانلو- فاروج 1فاروجخراسان شمالی

حسینعلی 

منصوری 

جعفراباد

وزارت جهاد کشاورزی304304

وزارت جهاد کشاورزی480480حسینعلی نامنیصندوق کارآفرینی امیدروستای قاسم آباد1اسفراینخراسان شمالی هکتاری2کشت زعفران 733

734
 راس 4 راس میش مغانی و 95پرورش 

قوچ بروال
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا کالته توپکانلو
بانک کشاورزی

حسینعلی ولی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی13761376

735
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای اتیمز
پست بانک

حسینقلی 

رستمی
سازمان امور عشایر ایران500500

بانک توسعه تعاونکالته آقو1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی736
حشمت اهلل 

ابراهیم پور
وزارت جهاد کشاورزی998998
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737
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای ابری تپه
پست بانک

حشمت اله 

عامری
سازمان امور عشایر ایران500500

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی738
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای پیر شهید
پست بانک

حشمت نعمت 

الهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی280280حکیمه حافظیبانک کشاورزیبجنورد روستای گیفان علیا1بجنوردخراسان شمالیتولید زعفران- مشاغل خانگی 739

بانک توسعه تعاونروستای گزکوه1فاروجخراسان شمالیخیاطی740
حکیمه خوش 

شکن
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 741
خراسان شمالی شیروان 

روستا رضا اباد غربی
وزارت جهاد کشاورزی152152حکیمه رزم آرابانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی742

-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان شهید 

13خلیق 

100100حکیمه عبدالهیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2اسفراینخراسان شمالیقالیبافی743

روستای صفی اباد مسکن 

مهر روبروی پاسگاه انتظامی 

12شماره 

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120حکیمه محمودیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حلیمه اریاوندبانک کشاورزیامانلی1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی744

1شیروانخراسان شمالی(پست بانک  )دفتر خدمات بانکی745
خراسان شمالی شیروان 

روستای کوسه
200200حلیمه گوهرنیاپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالی475خرید تراکتور 746
حلیمه 

مقصودزاده
وزارت جهاد کشاورزی610610

وزارت جهاد کشاورزی10001000حلیمه نظیفیصندوق کارآفرینی امیدروستای حسین اباد خانکور2اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی 80گوسفند داشتی 747

4بجنوردخراسان شمالیبومگردی748
بجنورد دهستان گیفان 

گیفان سفلی
20002000حلیمه یوسفیانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گاو شیری749

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کیکانلو

وزارت جهاد کشاورزی960960حمزه جمالیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی152152حمزه زارعبانک توسعه تعاونروستا چور چوری1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی750
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2شیروانخراسان شمالی راسی95پرورش گوسفند مغانی خالص 751
خراسان شمالی شهرستان 

روستای خطاب-- شیروان 
بانک کشاورزی

حمزه نجات پور 

خطاب
وزارت جهاد کشاورزی13761376

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 752
خراسان شمالی شیروان 

روستا کهنه اوغاز
وزارت جهاد کشاورزی100100حمید آقاخانیپست بانک

سازمان امور عشایر ایران480480حمید حسامیبانک توسعه تعاونعشایر قره میدان1مانه وسملقانخراسان شمالیدامپروری753

754
مجموعه اقامتی با رویکرد بوم گردی و 

طبیعت گردی
5گرمهخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

شهرستان گرمه روستای 

دشت

صندوق کارآفرینی امید
حمید خان 

احمدی
37003700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران755
شهرستان جاجرم روستای 

کرف
وزارت جهاد کشاورزی340340حمید رجب نیابانک توسعه تعاون

سازمان امور عشایر ایران10001000حمید رحیمیبانک توسعه تعاونعشایر قره میدان2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی150گوسفند داشتی756

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 757
خراسان شمالی شیروان 

روستا حصارگلیان
پست بانک

حمید رضا ولی 

نژاد گلیان
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت جهاد کشاورزی200200حمید شیردلبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری758

وزارت جهاد کشاورزی10001000حمید طاهریصندوق کارآفرینی امیدحسن اباد خانکور2اسفراینخراسان شمالی راسی80گوسفند داشتی 759

بانک کشاورزیاسفراین روستای زاری1اسفراینخراسان شمالی هکتاری2کشت زعفران 760
حمید عاملی 

برجی
وزارت جهاد کشاورزی480480

761
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

انجیرلی
سازمان امور عشایر ایران400400حمید علی زادهبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی4پرورش گوساله پرواری 762
خراسان شمالی شیروان 

روستا پیرشهید
پست بانک

حمید غالم زاده 

بلقان علیا
وزارت جهاد کشاورزی160160

وزارت جهاد کشاورزی280280حمید گردن فرازصندوق کارآفرینی امیدفاروج اراضی مهنی1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران763

764
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
3اسفراینخراسان شمالی

قلعه - روستای انجرلی 

(عشایر  )سفید 
سازمان امور عشایر ایران12951295حمید محمدیبانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالی راسی60طرح گوسفند داشتی 765
روستای - شهرستان گرمه

شورک
وزارت جهاد کشاورزی533533حمید محمدیبانک توسعه تعاون
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1بجنوردخراسان شمالیدامپروری بره پرواری766
بجنورد بخش مرکزی 

روستای بوربور
وزارت جهاد کشاورزی660660حمید محمدیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راس19پرورش گوسفند و بز 767
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای برزل آباد
وزارت جهاد کشاورزی150150حمید نامورپست بانک

6بجنوردخراسان شمالیتولید پایه فلزی تابلوی راهنمای ترافیک768
- بجنورد-خراسان شمالی

روستای بیدک
وزارت صنعت، معدن و تجارت32003200حمید یوسفیصندوق کارآفرینی امید

769

تولید محصوالت فلزی برنج وآلومینیوم 

از قبیل لوستر مجسمه آینه وشمعدان 

با تبدیل ضایعات ومواد ... وکنسول و

معدنی قلع سرب و آلومینیوم و روی و 

شمش برنج به برنج و آلومینیوم با 

درصد های متفاوت

وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600حمیدرضا باقرنیاصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای صندل آباد1بجنوردخراسان شمالی

6شیروانخراسان شمالیگلخانه770
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای اله آباد
بانک کشاورزی

حمیدرضا 

حسین نژاد دوین
وزارت جهاد کشاورزی58335833

1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای قنبرباغی771
شهرستان - خراسان شمالی

روستای قنبرباغی- اسفراین
پست بانک

حمیدرضا 

رحیمی
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک توسعه تعاونبجنورد روستای شیخ1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام772
حمیدرضا 

شاکری
وزارت جهاد کشاورزی493493

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس773

-بجنورد روستای ینگه قلعه 

کوچه بعدار حمام دست 

 منزل 13راست پالک 

محمد حسین آزموده

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حمیده آزمودهبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیزنانه دوزی774

بجنورد روستای خداقلی 

خیابان شهید حیدرزاده 

روبروی کوچه دانش

بانک توسعه تعاون
حمیده رمضانی 

قره باشلویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت610610

775
کشت زعفران به مساحت یک هکتار در 

روستا حلوا چشمه
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا حلواچشمه
وزارت جهاد کشاورزی300300حمیده زارعصندوق کارآفرینی امید
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1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش776
- شیروان-خراسان شمالی

روستای اهلل آباد سفلی
پست بانک

حمیده عظیم 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی777
خراسان شمالی شهرستان 

عشایری-- شیروان 
100100حمیده علیزادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیگوینک1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی778
حنانه حسین 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

سازمان امور عشایر ایران100100حنیفه سیاوشیصندوق کارآفرینی امیدروستای رضا آباد شرقی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی779

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080حوریه باژنصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی780

1فاروجخراسان شمالیخرید وانت نیسان عمومی روستایی781
شهرستان فاروج روستای 

ولی آباد
480480حیدر خاکشورصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400حیدر خاموشبانک توسعه تعاونروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیتولید و بسته بندی شیرینی782

783
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای تپه سرخ
پست بانک

حیدر روحی 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

صندوق کارآفرینی امیدگوینیک1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی784
حیدر علی دین 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی200200

2اسفراینخراسان شمالی راسی95گوسفند داشتی785
- اسفراین- خراسان شمالی

روستای چشمه خالد اباد
وزارت جهاد کشاورزی986986حیدر علی رازیبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی786
خراسان شمالی اسفراین 

روستای چشمه خالد آباد
بانک کشاورزی

حیدر علی عرب 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی20642064

بانک توسعه تعاونداشلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری787
حیدر علی عزیز 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

788
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

عشایر سیار
پست بانک

حیدر فنایی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

789
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
سازمان امور عشایر ایران400400حیدر قادریبانک توسعه تعاوناتیمز1اسفراینخراسان شمالی
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3اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی 190بره پروار790

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

کالت

وزارت جهاد کشاورزی17181718حیدر مختاریبانک کشاورزی

791
دامداری و پرورش گوسفند داشتی به 

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

اسفراین بخش مرکزی 

دهستان آذری روستای بابا 

چشمه

پست بانک
حیدرعلی 

صدیقی
سازمان امور عشایر ایران400400

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی792
کوچه -روستای شیر آباد

خندق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خاتون اکبریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خاتون بیدکیپست بانکروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی793

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور794
شهرستان راز و جرگالن 

روستای گنبدلی
وزارت جهاد کشاورزی780780خال مراد یزدانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی720720خالق پورمندبانک کشاورزیروستای بچه دره1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور795

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 796
خراسان شمالی شیروان 

روستا مشهد طرقی
بانک توسعه تعاون

خالق نبی زاده 

مشهد طرقی
وزارت جهاد کشاورزی152152

797

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اهلل قلی

بانک کشاورزی
خاللی محمد 

فروتن
وزارت جهاد کشاورزی11961196

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 798
خراسان شمالی شیروان 

روستا چورچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152خانلر شجاعیبانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی799

شهرستان رازوجرگالن 

بخش جرگالن روستای 

کرپشلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خاور فرخصندوق کارآفرینی امید

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور800
خراسان شمالی شهرستان 

رازوجرگالن کالته بهار
بانک کشاورزی

خجه احمد 

ناقدی
وزارت جهاد کشاورزی509509

1راز و جرگالنخراسان شمالی399خرید تراکتور 801
شهرستان رازو جرگالن 

روستای دویدوخ
بانک کشاورزی

خجه محمد 

پارسه
وزارت جهاد کشاورزی930930

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 802
خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200خداداد امانیبانک توسعه تعاون
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بانک کشاورزیروستای مقصود اباد1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران803
خداداد مطهری 

راد
وزارت جهاد کشاورزی120120

پست بانکروستای حاجی بیلر2بجنوردخراسان شمالیپرورش بره804
خداقلی خوش 

آینه
سازمان امور عشایر ایران25002500

2بجنوردخراسان شمالیپرورش و نگهداری گاو شیری805
روستای نجف اباد بخش 

حصار گرمخان
وزارت جهاد کشاورزی696696خدانظر رستمیبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 806
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200خدانظر نظریبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی807
- آشخانه-مانه و سملقان

منطقه عشایر نشین
100100خدیجه اصغریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

808
 راسی 95پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ بروال افشار4و 
2شیروانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

بخش مرکزی - شیروان

روستای بلغان علیا

بانک کشاورزی
خدیجه باقری 

رفعتی
وزارت جهاد کشاورزی23412341

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی809
روستای مهمانک کوچه 

شهید ابراهیمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه برومندپست بانک

2شیروانخراسان شمالیگلیم بافی810

خراسان شمالی شهرستان 

-- شیروان روستای چلو 

31امام رضا 

پست بانک
خدیجه حاجی 

زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه خادمیصندوق کارآفرینی امیدروستا یک سعود1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی811

1شیروانخراسان شمالی(تولیدی پوشاک )دوخت لباس 812
شهرستان شیروان روستای 

دوین
پست بانک

خدیجه سلمانی 

سه گنبد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه سناییپست بانکروستای خیرآباد1فاروجخراسان شمالیقالی بافی813

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی814
روستای حسن اباد چنار 

سوخته
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه سیدیصندوق کارآفرینی امید

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران815

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اینچه علیا

وزارت جهاد کشاورزی600600خدیجه شربتیصندوق کارآفرینی امید
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه شمساییپست بانکروستای قره مصلی1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی816

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی817
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
100100خدیجه صفاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100خدیجه عسگریصندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان. شیروان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی818
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای مایوان1فاروجخراسان شمالیقالی بافی819
خدیجه فریدی 

مایوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی820
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
بانک توسعه تعاون

خدیجه قادری 

هشت مرخ
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای اشرف دره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی821
خدیجه مرادی 

ثانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه وحدانیصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای صندل اباد1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی822

823
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

سرخ قلعه
سازمان امور عشایر ایران400400خلیل اله کیوانبانک توسعه تعاون

6اسفراینخراسان شمالیکلنی500پرورش زنبورعسل824
 _خراسان شمالی 

روستای عراقی_اسفراین
بانک کشاورزی

خلیل اله محمد 

پور
وزارت جهاد کشاورزی611611

وزارت جهاد کشاورزی800800خلیل بیدکیبانک کشاورزیروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیدامداری825

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران826
شهرستان جاجرم روستای 

امیر آباد
وزارت جهاد کشاورزی480480خلیل حسن زادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی560560خلیل روحانیپست بانکفاروج روستای گزکوه1فاروجخراسان شمالی راسی10پرورش گاو شیری 827

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 828
خراسان شمالی شیروان 

روستا چورچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152خلیل زارعبانک توسعه تعاون

2شیروانخراسان شمالیاحداث اقامتگاه بوم گردی گردشگری829
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای زوارم
صندوق کارآفرینی امید

خلیل قادری 

مقدم
12001200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بجنوردخراسان شمالیخیاطی830

بجنورد روستای ینگه قاعه 

خیابان خلیج فارس خیابان 

6 پالک4یادگار امام 

پست بانک
خورشید فاتحی 

ینگه قلعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش زنبور عسل831

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اینچه سفلی

وزارت جهاد کشاورزی600600خیر اهلل ادیب فرصندوق کارآفرینی امید

200200خیرالنسا هدایتیپست بانکاسفراین روستای دهنه اجاق1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی دهنه اجاق832
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکبجنورد روستای آق تپه1بجنوردخراسان شمالیخیاطی833
خیرالنساء 

قدیمی کالته
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1جاجرمخراسان شمالیدفتر خدمات بانکی پست بانک834
شهرستان - خراسان شمالی

روستای طبر- جاجرم
پست بانک

خیرالنساء 

وحیدی
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 835

- استان خراسان شمالی

-شهرستان راز و جرگالن 

دهستان - روستای غالمان 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200داراب خوش صفابانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالی کلنی120پرورش زنبورعسل 836

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

روستای بیدواز

بانک کشاورزی
داود اصغرزاده 

بیدواز
وزارت جهاد کشاورزی155155

وزارت جهاد کشاورزی500500داود قربانیصندوق کارآفرینی امیدروستای شیر آباد2مانه وسملقانخراسان شمالی راسی200بره پرواری 837

3شیروانخراسان شمالیتولید و بسته بندی انواع نقل838
شیروان روستا خانلق اول 

بلوار جنب تاالر
وزارت صنعت، معدن و تجارت23002300داود محمدیانبانک توسعه تعاون

5اسفراینخراسان شمالیتولید مصنوعات پالستیکی839
 جاده اسفراین 5کیلومتر 

بجنورد
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500داود همدان نژادبانک توسعه تعاون

840

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

پست دره

وزارت جهاد کشاورزی10181018دردی فروتنبانک کشاورزی
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841

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای اوه - مانه و سملقان

محمد جان

بانک کشاورزی
دردی محمد 

دادشی
وزارت جهاد کشاورزی993993

842

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

4مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کهنه جلگه- خشتلی

بانک کشاورزی
دردی محمد 

فروتن
وزارت جهاد کشاورزی56205620

وزارت جهاد کشاورزی13201320دولت باباییبانک کشاورزیمجتمع گاوداران شورک2بجنوردخراسان شمالیدامداری گوساله پرواری843

1مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی844

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اسالم آباد

وزارت جهاد کشاورزی100100ذبیح اهلل مودیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالی راس19پرورش گوسفند 845
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چورچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152ذکریا خداشناسبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ذکیه الهیپست بانکروستای بیار1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی846

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ذکیه علی آبادیبانک توسعه تعاونروستای علی اباد1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی847

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش848
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلعه بیگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ذکیه قربان زادهبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ذکیه یزدانیپست بانکآشخانه روستای بیار1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی849

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راحله مرگانپست بانکروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی850

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راضیه الهامیپست بانکروستای مالحسن1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی851

1بجنوردخراسان شمالیزنبورداری852
شهرستان بجنورد روستای 

فیروزه
صندوق کارآفرینی امید

راضیه شاه 

پسندی
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک کشاورزیروستای گوینک1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی853
راضیه شرقی تو 

پکانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی854
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای فرطان
100100راضیه فرهادیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالی475خرید تراکتور 855
شهرستان راز و جرگالن 

روستای تازه قلعه
وزارت جهاد کشاورزی465465راضیه قربانیبانک کشاورزی

پست بانکروستای زرد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی856
راضیه هاجری 

ایرج
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک857

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

زرد

200200رامین اخالقیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی680680رامین حصاریبانک کشاورزی136ملکش سید الشهدا پ1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل858

وزارت جهاد کشاورزی497497رامین رختیانیبانک کشاورزیروستای رختیان- بجنورد1بجنوردخراسان شمالی راسی5گاو شیری859

وزارت جهاد کشاورزی520520رامین قبادیبانک کشاورزیروستای سوخسو هاشم1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی860

5شیروانخراسان شمالیشارژ سیلندر اکسیژن861
-شیروان .خراسان شمالی 

شهرک صنعتی امیراباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500رامین قربانیصندوق کارآفرینی امید

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل862
 _خراسان شمالی 

روستای اردغان_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی251251رامین محمدیانبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی863
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100رباب فرهادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس864
روستای محمد علی پهلوان 

21 پ 3کوچه بهشتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ربابه باغچیقیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش865

-شیروان-خراسان شمالی

خیابان - روستای خانلق

 پالک 13شهید ابراهیمیان 

24

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ربابه شکیبابانک توسعه تعاون

2گرمهخراسان شمالیراسی گوسفند اصالح نژاد95پرورش 866
شهرستان گرمه روستای 

اصغر آباد
وزارت جهاد کشاورزی17641764رجبعلی اصغریبانک کشاورزی
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867
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

3روستای منبع شماره 
بانک توسعه تعاون

رجبعلی تقی 

زاده قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رجبعلی توسلیبانک توسعه تعاونروستای کالت2اسفراینخراسان شمالیقالیبافی868

1شیروانخراسان شمالی تن40پرورش ماهیان سردابی 869
خراسان شمالی شهرستان 

روستای گلیان- شیروان 
وزارت جهاد کشاورزی15001500رجبعلی خبیریبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیگلخانه870
بجنورد بخش مرکزی 

روستای کالنتر
وزارت جهاد کشاورزی500500رحمان لنگریپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور871
شهرستان راز و جرگالن 

روستای علی آباد
وزارت جهاد کشاورزی600600رحمان مرحمتیبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیپرورش بره پرواری872

- خراسان شمالی 

شهرستان شیروان روستای 

دوین

وزارت جهاد کشاورزی16001600رحمان نصیریبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای زاری1اسفراینخراسان شمالی هکتاری2کاشت زعفران 873
رحیمه تاج 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی480480

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رحیمه درخشانیپست بانکگرمخان روستای دربند1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس874

وزارت جهاد کشاورزی11121112رستم یعقوبیبانک توسعه تعاونروستایی داشلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیراس10گاو شیری 875

876
 79پرورش گوسفند داشتی اصالح نژاد 

راسی
2اسفراینخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

- شهرستان اسفراین 

روستای کالته حاجی علی 

خان

سازمان امور عشایر ایران506506رسول افراسیابیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیدامداری877
روستای اسدلی روبروی 

نانوایی
وزارت جهاد کشاورزی890890رسول اله ربانیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیخرید یک دستگاه کامیونت878
خراسان شمالی شیروان 

روستا رزمقان
14401440رسول اله یارزادهپست بانک

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

4راز و جرگالنخراسان شمالیافشار-گوسفند آمیخته داشتی بروال879
شهرستان رازو جرگالن 

روستای پرسه سو علیا
وزارت جهاد کشاورزی21002100رسول باطربانک توسعه تعاون
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1شیروانخراسان شمالیراس50پرورش گوسفند مغانی خالص 880
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلعچه
وزارت جهاد کشاورزی856856رسول حاتمیبانک توسعه تعاون

881
 راسی به 63پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

تپه  )روستای میان دشت 

(سرخ

پست بانک
رسول روحی 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران404400

2مانه وسملقانخراسان شمالی هکتار2کاشت زعفران 882

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

گزباشی

وزارت جهاد کشاورزی600600رسول صفاییانصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیداراضی آق داش تیول1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران883
رسول قیصری 

فاروجی
وزارت جهاد کشاورزی280280

1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل884

- خراسان شمالی 

بخش - شهرستان بجنورد 

روستای قوردانلو- گرمخان 

وزارت جهاد کشاورزی640640رسول مجردیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای کالنتر2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری885
رسول نوروزیان 

قولیانلو
وزارت جهاد کشاورزی16801680

3راز و جرگالنخراسان شمالیکارگاه تولیدی صنایع چوب و ام دی اف886

خراسان شمالی شهرستان 

راز وجرگالن بخش 

جرگالن روستای یکه سعود 

سفلی

پست بانک
رشید آشورقلی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400

وزارت جهاد کشاورزی856856رشید بهمنبانک توسعه تعاونروستایی تنگه ترکمن1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی887

1بجنوردخراسان شمالی راسی80بره پروار888
-کالته شهید آذرسا - بجنود

15 پالک 1 شهید صفدری 
بانک کشاورزی

رشید رمضانی 

راستین
سازمان امور عشایر ایران476476

889
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی 

متری3000گلخانه 
3شیروانخراسان شمالی

روستای - شیروان 

اراضی بتکانلو- پیرشهید 
بانک کشاورزی

رضا ابراهیم زاده 

پیرشهید
وزارت جهاد کشاورزی19161916

وزارت جهاد کشاورزی10151015رضا احمدیبانک کشاورزیروستای انوشیروان3اسفراینخراسان شمالی راسی195بره پرواری 890

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران891

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

بانک کشاورزی
رضا احمدی 

متین
وزارت جهاد کشاورزی616616
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1شیروانخراسان شمالی هکتار1کشت گیاهان دارویی زعفران 892
خراسان شمالی شیروان 

روستا سرچشمه دوین
وزارت جهاد کشاورزی300300رضا الیاسیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت310310رضا امامیبانک توسعه تعاونروستای رباط قربیل1گرمهخراسان شمالیتعویض روعنی و آپارات893

وزارت جهاد کشاورزی540540رضا باغچیقیبانک کشاورزیروستای باغچق1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری894

وزارت جهاد کشاورزی100100رضا برات زادهپست بانکشیروان روستا یاسر اباد1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش بره پرواری895

سازمان امور عشایر ایران400400رضا پوردالنبانک توسعه تعاونعشایر کوربابا2مانه وسملقانخراسان شمالی راسی90پرورش بره پروار896

897
تولید ادوات وماشین آالت و 

مکانیزایسیون کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت37003700رضا پویافرصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای ینگه قلعه4بجنوردخراسان شمالی

بانک توسعه تعاونعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیتولید و پرورش گوسفند داشتی898
رضا جهان 

پناهی کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران480480

899
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای مراوه تپه
بانک توسعه تعاون

رضا حسامی 

چادرنشین 

قهرمانلو

سازمان امور عشایر ایران400400

1اسفراینخراسان شمالیکلنی 90058
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای انوشیروان
بانک کشاورزی

رضا حسن 

پوردوین
وزارت جهاد کشاورزی8181

901

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

شورک

وزارت جهاد کشاورزی847847رضا حسنیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس902
بجنورد روستای حصار 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150رضا حصاریپست بانک

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 903
خراسان شمالی شیروان 

روستا شناقی سفلی
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا حیدریپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200رضا حیدریبانک توسعه تعاونروستای صندل آباد2بجنوردخراسان شمالی(تولید آبنبات)سوغات 904

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 905
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100رضا خورسندیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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2شیروانخراسان شمالی راسی95پرورش گوسفند مغانی خالص 906

شیروان بخش مرگزی 

گلیان محدوده روستا حصار 

گلیان

پست بانک
رضا دراجی 

پهلوانلو
وزارت جهاد کشاورزی13761376

5شیروانخراسان شمالیتولید مبلمان خانگی907
شیروان -خراسان شمالی 

(پیر شهید  )روستای چلو 
صندوق کارآفرینی امید

رضا رحمانی 

برگرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

1بجنوردخراسان شمالیتولیدی کفش چرم دست دوز908
روستای صندل آباد ، 

5خیابان بعثت پالک 
پست بانک

رضا رضاپور 

منفرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت جهاد کشاورزی11121112رضا روحانیبانک توسعه تعاونروستایی داشلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ909

910
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای گمهای اسحاق
سازمان امور عشایر ایران500500رضا ساربانپست بانک

2شیروانخراسان شمالی راسی300پرورش گوسفند داشتی 911
خراسان شمالی شیروان 

روستا گلیان
وزارت جهاد کشاورزی15601560رضا ساعدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی904904رضا سامیبانک کشاورزیبجنورد روستای قراجه1بجنوردخراسان شمالیدامپروری بره پرواری912

913
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای حکمآباد 

(عشایرسیاراسفراین)جوین

سازمان امور عشایر ایران500500رضا سعادتمندبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی پربازده914
رضا شادمان 

کیوانلو
وزارت جهاد کشاورزی920920

2اسفراینخراسان شمالی راسی15گاو شیری 915
-اسفراین-خراسان شمالی

نیشکیش
وزارت جهاد کشاورزی13201320رضا شرقیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالی کلنی150پرورش زنبورعسل916
 _خراسان شمالی 

روستای رویین_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا شهپریپست بانک

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوساله917
خراسان شمالی شهر گرمه 

کالته هینوا
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا صادقیبانک کشاورزی
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10جاجرمخراسان شمالیتبدیل هتل آپارتمان به هتل یک ستاره918

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم آبادی بند خاکی 

دهانه دلبر

1200012000رضا صادقیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری919
رضا صبوری 

قلعه چه
وزارت جهاد کشاورزی200200

920
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای باباچشمه
سازمان امور عشایر ایران400400رضا صحراییبانک توسعه تعاون

921
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای کالته میرزا رحیم
بانک کشاورزی

رضا علی 

اسکندری
سازمان امور عشایر ایران506506

922
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

ابری تپه
سازمان امور عشایر ایران507500رضا علی رضائیپست بانک

1اسفراینخراسان شمالی کلنی100پرورش زنبور عسل 923
 _خراسان شمالی 

روستای اردغان_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی120120رضا علی رنجبربانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی924
خراسان شمالی شیروان 

روستا چور چوری
وزارت جهاد کشاورزی150150رضا علی زادهپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا فرحدلبانک توسعه تعاونزوستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری925

2اسفراینخراسان شمالی راسی195بره پرواری 926
خراسان شمالی اسفراین 

روستای رویین
وزارت جهاد کشاورزی700700رضا فرخیبانک کشاورزی

927
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای دلوچاه
سازمان امور عشایر ایران500500رضا فیاضبانک توسعه تعاون

928
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای فرطان کهنه شهید 

7خلیق 

سازمان امور عشایر ایران500500رضا قادریبانک توسعه تعاون

929
 راسی 80پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ بروال افشار3و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا کالته زمان بخش 

قوشخانه

وزارت جهاد کشاورزی12081208رضا قلیچیبانک توسعه تعاون

8بجنوردخراسان شمالیپرورش و نگهداری گوسفند داشتی930
- بخش گرمخان - بجنورد 

روستای نوده
وزارت جهاد کشاورزی1200012000رضا محمدزادهبانک کشاورزی
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وزارت جهاد کشاورزی480480رضا محمدیبانک کشاورزیمهدی اباد1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران931

2شیروانخراسان شمالیپرورش صنعتی بره پرواری932

خراسان شمالی شهرستان 

- شیروان روستای دوین 

سایت دامپروری

وزارت جهاد کشاورزی15601560رضا همتی دوینبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا وحیدیبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری933

934
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

روستای دهنه - اسفراین

اجاق
سازمان امور عشایر ایران507500رضا ولیزادهپست بانک

پست بانکروستای شیرآباد1شیروانخراسان شمالیطرح فراز باغ انگور935
رضاعلی تقی 

زاده بزآباد
وزارت جهاد کشاورزی380380

1جاجرمخراسان شمالیباجه خدمات بانکی پست بانک936
شهرستان - خراسان شمالی

روستای دوبرجه- جاجرم
200200رضیه رحیمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش937
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه جعفریبانک توسعه تعاون

100100رقیه زراعتکارصندوق کارآفرینی امیداسفراین روستای سفلی1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی938
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک939
روستای حسین -شیروان 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600رقیه زرهرنبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رقیه شکفتهبانک توسعه تعاوناسفراین روستای سرچشمه2اسفراینخراسان شمالیقالیچه وقالی940

2اسفراینخراسان شمالی(پروانه بهسازی  ) راسی 40گوساله 941
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای چهل حصار
بانک کشاورزی

رقیه عبدلی 

حصاری
وزارت جهاد کشاورزی19581958

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی942
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
141140رقیه عزیزیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای الست علیا1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی943
رقیه عزیزی 

توپکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1راز و جرگالنخراسان شمالیقالیبافی944
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150رقیه علی نیاپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی945

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش مانه روستای 

برج

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه قاسمیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس946
روستا کچرانلو کوچه سوم 

سمت راست
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رقیه کچرانلوییبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی947

بجنورد روستای بدرانلو 

خیابان ساحل کوچه سراج 

15پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه محبیپست بانک

100100رقیه نوروزی پورصندوق کارآفرینی امیداسفراین روستای سارمران1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی948
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مانه وسملقانخراسان شمالیهکتار2-کشت گیاهان دارویی949
روستای - مانه و سملقان

دالق تپه
وزارت جهاد کشاورزی272272رقیه یانقبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150رقیه یوسفیبانک توسعه تعاونروستای امین اباد2اسفراینخراسان شمالیقالی بافی950

وزارت جهاد کشاورزی312312رمضان بهروزبانک کشاورزیروستای کالب1بجنوردخراسان شمالیدامداری951

پست بانکعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی50گوسفند 952
رمضان جهان 

پناهی کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران640640

وزارت جهاد کشاورزی200200رمضان حدادبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری953

954
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

قهرمان آباد
پست بانک

رمضان خالق 

پناه بیدواز
سازمان امور عشایر ایران500500

1راز و جرگالنخراسان شمالی راس50گوسفند داشتی پربازده955

راز خیابان امام خمینی 

کوچه شهید ساعدی پالک 

5

بانک توسعه تعاون
رمضان خسرو 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی620620

وزارت جهاد کشاورزی200200رمضان ساعدیبانک توسعه تعاونروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری956

957
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

قره چاه
سازمان امور عشایر ایران500500رمضان سمبربانک کشاورزی
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200200رمضان شیخ زادهصندوق کارآفرینی امیداسفراین روستای اتیمز1اسفراینخراسان شمالیرنگ کاری958
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری959

حصار و گرمخان شهرک 

امام رضا ک شکوفه پالک 

11

بانک کشاورزی
رمضان علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی455455

13گرمهخراسان شمالیراسی50پرورش صنعتی گاو شیری960
خراسان شمالیی شهرستان 

جلگه حوض- گرمه 
وزارت جهاد کشاورزی2051020510رمضان علیزادهبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی961
رمضان قربانیان 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران480480

وزارت جهاد کشاورزی528528رمضان قهرمانیبانک توسعه تعاون39150107348راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام962

1شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی963
خراسان شمالی شیروان 

روستا چورچوری
وزارت جهاد کشاورزی150150رمضان قویدلپست بانک

964

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

وزارت جهاد کشاورزی13471347رمضان کریمیبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران19201920رمضان ولی زادهبانک توسعه تعاونعشایر4مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی965

2اسفراینخراسان شمالیتکمیل اقامتگاه بوم گردی966
خراسان شمالی اسفراین 

روستای اردغان
500500رمضانعلی اعلمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

967
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

ابری تپه
بانک توسعه تعاون

رمضانعلی 

توکلیان
سازمان امور عشایر ایران500500

968
 راسی همراه با 79گوسفند داشتی 

اصالح نزاد
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای دهک
بانک توسعه تعاون

رمضانعلی 

رمضانی استئینی
سازمان امور عشایر ایران500500

4جاجرمخراسان شمالیکشت گیاه دارویی گل محمدی969

- خراسان شمالی 

شوقان - شهرستان جاجرم 

24پالک  - 15خ ارگ-

وزارت جهاد کشاورزی264264رمضانعلی صابریبانک کشاورزی
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1شیروانخراسان شمالی راس2پرورش گاو شیری 970

خراسان شمالی شهرستان 

روستای رضا آباد - شیروان 

غربی

پست بانک
رمضانعلی 

عارفخانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

971
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای صوم امیرقلی
سازمان امور عشایر ایران507500رمضانعلی ماماییپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیمکانیزاسیون کشاورزی972
روستای مهمانک خیابان 

24شهید نامجو پالک 
وزارت جهاد کشاورزی16571657رمضانعلی نامجوبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی563563رمضانعلی نودهیپست بانکروستای قره نوده1بجنوردخراسان شمالی راسی80پرورش بره پرواری973

سازمان امور عشایر ایران320320روح اهلل ارشادیپست بانکآشخانه2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی35گوسفند داشتی اصالح نژادی 974

975
خرید دام داشتی و پروار بره های زایش 

شده
بانک کشاورزیعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالی

روح اهلل جهان 

پناهی کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران700700

سازمان امور عشایر ایران700700روح اهلل رشیدبانک کشاورزیعشایر2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی50گوسفند 976

1گرمهخراسان شمالی هکتاری زعفر ان1طرح 977
مشاع -- شهرستان گرمه

حمزه سیدالشهدا
وزارت جهاد کشاورزی315315روح اهلل رمضانیبانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالی راسی5طرح گاو شیری 978
مشاع - شهرستان گرمه

خمینی آباد
وزارت جهاد کشاورزی600600روح اهلل قربانزادهپست بانک

979
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

مجتمع عباس آباد
سازمان امور عشایر ایران507500روح اله جعفریپست بانک

980
تولید کندو زنبور  )نجاری و درودگری 

(عسل
صندوق کارآفرینی امیدروستای خرق3فاروجخراسان شمالی

روح اله شریفی 

خرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

981
زنبورداری بمنظور تولید عسل طبیعی 

 کلنی200به ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی560560روح اله گریوانیصندوق کارآفرینی امیدبجنورد گریوان1بجنوردخراسان شمالی

وزارت جهاد کشاورزی364364روح اله واحدیبانک کشاورزیروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور982

صندوق کارآفرینی امیدروستای پیرعلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی983
روضه گل رنجبر 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران100100
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1شیروانخراسان شمالی راس2پرورش گاو شیری 984
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای پیر شهید
بانک توسعه تعاون

رویا غالمزاده 

مطلق شیروان
وزارت جهاد کشاورزی200200

5شیروانخراسان شمالی راسی450پرورش بره پرواری 985

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای محمد 

علیخان

وزارت جهاد کشاورزی63006300رویا غالمیبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی986
خراسان شمالی شهرستان 

رازو جرگالن روستای باغلق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ریوفه فرشادبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی987
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
پست بانک

زبیده الهوردی 

زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زبیده بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی988

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی989
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای چهل دختران
100100زبیده دسینپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زرافشان رحمانیبانک توسعه تعاونروستای پیغو1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی990

991
 240پرورش صنعتی گوسفند داشتی 

راسی
4شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا گلیان
وزارت جهاد کشاورزی37603760زری اسالمیبانک کشاورزی

پست بانکروستای شیخ1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی992
زری نوروز 

قدیمی سرخزو
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

993
خیاطی و الگوسازی رایانه ای برای 

تولید پوشاک زنانه
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

بخش قوشخانه روستا باغ
بانک توسعه تعاون

زکیه اخالقی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی480480زکیه امانیبانک کشاورزیاسفراین روستای کسرق1اسفراینخراسان شمالی هکتاری2کاشت زعفران 994

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی995
مانه و - خراسان شمالی

روستای قلندر تپه- سملقان
پست بانک

زکیه آشفته 

ترکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی996

روستای نجف خیابان شهید 

باهنر کوچه شهید ولی پور 

9پالک 

بانک توسعه تعاون
زکیه قربانیان 

کیکانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای چوکانلو1شیروانخراسان شمالیقالیبافی997
زلیخا صدقی 

چوکانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 998

-استان خراسان شمالی 

-شهرستان راز و جرگالن 

روستای تازه -بخش غالمان 

قلعه

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا اربابیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیبافت تابلو فرش999

- شیروان-خراسان شمالی

جنب -روستای شرکانلو

مسجد امام حسین

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا اسمعیلیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا افتادهبانک توسعه تعاونروستای کشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1000

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1001
بخش مرکزی روستای 

جلفدره
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا الهامیبانک کشاورزی

پست بانکروستای سرچشمه1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1002
زهرا امیدوار 

برزل آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1جاجرمخراسان شمالیقالیبافی1003
جاجرم بخش سنخواست 

روستای جربت
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا ایمانیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا آبشناسپست بانکروستای نجف1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1004

بانک توسعه تعاونروستای سیاهدشت1فاروجخراسان شمالیقالی بافی1005
زهرا آتشی گزل 

آباد سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

3مانه وسملقانخراسان شمالیپخت و بسته بندی انواع نان1006

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان روستای 

109کشانک پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زهرا آزادمردپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1007

روستای لنگر مابین 

روستای عزیزآباد و لنگر 

جنب مسجد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا آمادهپست بانک
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بانک توسعه تعاونعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی1008
زهرا باقریان 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران12801280

صندوق کارآفرینی امیدجاده کوشکی جنب امامزاده1اسفراینخراسان شمالیکارگاه بلوک زنی1009
زهرا بانو شکوری 

جوشقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1010

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زهرا بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1011

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1012
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
100100زهرا بیدلبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا پاسبانبانک توسعه تعاونروستای بیار1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1013

وزارت جهاد کشاورزی904904زهرا پلنگ سواربانک کشاورزیبجنورد روستای ریین1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک1014

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا ترحمیبانک کشاورزیتنگه راز1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1015

1016
بسته بندی و درجه بندی محصوالت 

زراعی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم روستای 

3شهید طالبیان 
وزارت جهاد کشاورزی144144زهرا تیموریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا جمالیپست بانکروستای قوچ قلعه1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1017

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی1018

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

شورک

وزارت جهاد کشاورزی100100زهرا حسنیپست بانک

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی1019
خراسان شمالی شیروان 

روستا شکرانلو
بانک توسعه تعاون

زهرا حسین 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی152152

1بجنوردخراسان شمالینمایندگی پست بانک1020
خراسان شمالی بجنورد 

روستای اهلل وردی خان
200200زهرا خاکپورپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالیقالی بافی1021
-شیروان-خراسان شمالی

روستای بیگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا خدادادیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1022
 3بجنورد باقرخان باقرخان 

15خسابان شهید عفتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا خوش اندامبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای یام1فاروجخراسان شمالیپرورش قارچ دکمه ای1023
زهرا خوش کالم 

یامی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1024
خیابان -روستای کریک

کوچه بهار-خلیج فارس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا خوشدلصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1025
خراسان شمالی شیروان 

روستا زیارت
وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا داستانپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا دهقانیپست بانکروستای سریوان عاشقان1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1026

2اسفراینخراسان شمالی راسی10گاوشیری 1027

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

کالته میرزارحیم

وزارت جهاد کشاورزی880880زهرا ذبیحیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای سه گنبد2فاروجخراسان شمالیچرم دوزی1028
زهرا رجعتی 

فاروجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

200200زهرا رحیمیپست بانکبجنورد روستا تاتار1بجنوردخراسان شمالی(ict)باجه خدمات بانکی روستایی1029
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا رستبانک کشاورزیجلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1030

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی1031

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

مهمانک

وزارت جهاد کشاورزی100100زهرا رمضانیپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدبجنورد کالته شهید آذرسا1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی1032
زهرا رمضانی 

راستی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زهرا زینلیصندوق کارآفرینی امیدروستای محمدعلی پهلوان10بجنوردخراسان شمالیتولید فرش دستباف1033

وزارت جهاد کشاورزی700700زهرا سروریبانک کشاورزیروستای سریوان تپه1بجنوردخراسان شمالیکاشت زعفران1034

1راز و جرگالنخراسان شمالیدوخت لباس1035

شهرستان رازوجرگالن 

بخش مرکزی روستای 

پشنده

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا سعیدیصندوق کارآفرینی امید
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا شاکریصندوق کارآفرینی امیدروستای نادر آباد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1036

1شیروانخراسان شمالیبافت تابلو فرش1037
روستای حسین آباد کوچه 

1اسماعیل زاده 
پست بانک

زهرا شجاعی 

حسین آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1038
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
100100زهرا شعبانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1039
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا شکیبابانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1040
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
100100زهرا صالحبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی1041
بجنورد روستای حمزانلو 

کوچه ملکشی
100100زهرا صالحصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1042
روستای کالته میرزا 

خیابان الله ها.رحیم
100100زهرا صدقیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی1043

مانه و - خراسان شمالی 

محله - بخش مانه- سملقان

عشایری سامان

بانک توسعه تعاون
زهرا صدوقی 

توپکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا طالبیبانک توسعه تعاونروستای گریوان خ امام رضا1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1044

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1045

- استان خراسان شمالی

- شهرستان شیروان 

روستای خانلق

100100زهرا طریقت زادبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1046

-استان خراسان شمالی

-شهرستان مانه و سملقان

خیابان -روستای شیر آباد

-کوچه بنفشه-خلیج فارس

7پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عباسیپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1047
خراسان شمالی اسفراین 

روستای اردغان
100100زهرا عالییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا عیدیپست بانکروستای سست1اسفراینخراسان شمالیپرورش قارچ خوراکی1048

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1049
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
صندوق کارآفرینی امید

زهرا غالمی 

پوررویینی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1050
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای الست الیا
100100زهرا فرهادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی100100زهرا قاسمیبانک توسعه تعاونشیروان روستا بیگان1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1051

1052
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستیا کالته میرزا رحیم
سازمان امور عشایر ایران502500زهرا قدرتیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا قدیمیبانک توسعه تعاونغالمان5راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ1053

100100زهرا قربانیصندوق کارآفرینی امیداسفراین روستای سارمران1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1054
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی(کارگاه خیاطی  )تولید پوشاک 1055
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
پست بانک

زهرا قربانی نژاد 

عبدآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1056
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای ایرج
100100زهرا قصاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1057

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

200200زهرا کریمیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1058
پرورش گیاهان زینتی در گلخانه 

(گلخانه)کوچک
1مانه وسملقانخراسان شمالی

ابتدای ورودی روستای 

مالحسن
وزارت جهاد کشاورزی100100زهرا کمالیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا گریوانیپست بانکروستای علی گل1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1059

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالیبافی1060
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا گلیپست بانک
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1فاروجخراسان شمالیفراوری محصول زعفران1061

خراسان شمالی ، شهرستان 

فاروج، تیتکانلو، خ شهدا، 

جنب نانوایی شجاع

بانک کشاورزی
زهرا لشکری 

احمدآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

200200زهرا محزونصندوق کارآفرینی امیدروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1062
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای آزادگان1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1063
زهرا محمدزاده 

ابراهیمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی1064
روستای کاستان کوچه 

منبع آب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا مرگانپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1065
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100زهرا منصوریانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا مهاجریپست بانکروستای انصار سر سه راهی1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1066

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1067
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای الست الیا
100100زهرا میالنلوپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی549549زهرا ناموربانک کشاورزیروستای قلعه جق1بجنوردخراسان شمالی راسی70پرورش بره پواری 1068

1069
احداث ازماییشگاه خاک و گیاه واب 

وکود
3شیروانخراسان شمالی

شیروان بخش مرکزی 

روستا خانلق
وزارت جهاد کشاورزی640640زهرا نجفیبانک توسعه تعاون

2بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1070
روستای اسفیدان کوچه 

 طبقه همکف98سعیدی پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زهرا هدایتیپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران1071

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

بانک کشاورزی
زهرا یوسفی 

بهلولی احمدی
وزارت جهاد کشاورزی616616

1راز و جرگالنخراسان شمالیبافتنی های سنتی1072
راز و - خراسان شمالی

روستای راستقان- جرگالن 
100100زهره اسعدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت960960زهره برومندپست بانکشوقان روستا شوراب4جاجرمخراسان شمالیضدیخ1073
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهره بهمنصندوق کارآفرینی امیدروستایی تنگه ترکمن1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1074

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره داودیپست بانکروستای قوچ قلعه1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1075

بانک کشاورزیروستای تازه قلعه2راز و جرگالنخراسان شمالیاسب اصیل تکثیری1076
زهره سهرابی 

افشرانلو
وزارت جهاد کشاورزی19921992

پست بانکروستای تنسوان1شیروانخراسان شمالیدوخت لباس1077
زهره عوض 

محمدیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاسفراین روستای کوشکی2اسفراینخراسان شمالی راسی80پرورش گوسفند داشتی 1078
زهره غالمزاده 

نیکو
وزارت جهاد کشاورزی772772

1079

 چهار 800خرید یک دستگاه تراکتور 

سیلندر وجفت دیفرانسیل و سم پاش 

پشت تراکتوری

1راز و جرگالنخراسان شمالی

شهرستان -خراسان شمالی 

بخش -رازو جرگالن 

غالمان روستای آدینه قلی

بانک کشاورزی
زهره قاسمی 

گوگلی
وزارت جهاد کشاورزی569569

1بجنوردخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی1080

خیابان - روستای لنگر

- شهید مصیب لنگری

نرسیده به - سمت چپ

میدان اصلی

200200زهره گردآسیاییپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران1081

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

بیار

وزارت جهاد کشاورزی462462زهره محمدیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی(کارگاه خیاطی  )تولیدی پوشاک 1082
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
بانک توسعه تعاون

زهره منفرد 

مایوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1شیروانخراسان شمالیتولید فرش و قالی دستباف1083
خراسان شمالی شیروان 

روستا فجرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهره نوری بز ابادپست بانک

100100زهره ولی زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای نیاب1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1084
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک و سنگین1085
روستای بیدک باالتر از 

دهیاری
وزارت جهاد کشاورزی880880زوارعلی بیدکیبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1086
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا گل اربابیصندوق کارآفرینی امید
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1شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند1087

- بخش سرحد - شیروان 

-دهستان جیرستان 

روستای ملوانلو

بانک توسعه تعاون
زیبا نسا 

خواستکاران
وزارت جهاد کشاورزی152152

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1088
راز خیابان امام خمینی 

کوچه شهید حسنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا نصرتیبانک کشاورزی

1089
 راسی 60پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ بروال2و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا باداملق
بانک توسعه تعاون

زین العابدین 

ایزانلو
وزارت جهاد کشاورزی10641064

بانک کشاورزیروستای گزاباد2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی1090
زین العابدین 

شیرزاد
وزارت جهاد کشاورزی543543

1091
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

اسفراین بخش صفی آباد 

روستای نیاب
بانک کشاورزی

زین العابدین 

ولی زاده
سازمان امور عشایر ایران500500

صندوق کارآفرینی امیدروستای الست علیا1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1092
زینب آمری 

آرمورد قاجی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای حصار اندف4فاروجخراسان شمالیتولید تیرچه و بلوک و قطعات بتنی1093
زینب بازمانده 

جوزان
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه1094
-شیروان-خراسان شمالی

روستای حسین آباد
صندوق کارآفرینی امید

زینب باقری زاده 

کالته بالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100زینب پیرمردپست بانکروستای الست علیا1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1095
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب جعفریپست بانکجلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1096

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1097
- روستای کشانک-اشخانه

خ امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب جعفریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب حمیدیپست بانکروستای دهگاه1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1098

1شیروانخراسان شمالیخیاطی1099
روستای حسین آباد جنب 

مسجد امام حسن مجتبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب حمیدیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1100

بجنورد کالته محمدعلی 

پهلوان خیابان شهید کاوه 

19پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زینب دلیریانصندوق کارآفرینی امید
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب رادبانک کشاورزیراز1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1101

1102
قالی )فرش دست بافت و دستبافته ها 

(بافی
1بجنوردخراسان شمالی

محمد علی پهلوان خیابان 

 2شهید رجایی رجایی 

75پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب رضاییصندوق کارآفرینی امید

2گرمهخراسان شمالیقالیبافی1103
چشمه خان منزل علی 

کریمی
پست بانک

زینب رمضان 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1104
خراسان شمالی شیروان 

روستا ورقی
بانک توسعه تعاون

زینب رمضانی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی152152

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1105
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای ایرج
صندوق کارآفرینی امید

زینب زحمتی 

ایرج
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1106
 خ 3روستای باقرخان 

2 سپاس 15عفتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب زراعتکاربانک توسعه تعاون

100100زینب سعادتیصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای باقرخان1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی1107
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1108
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای پیر شهید
پست بانک

زینب غالم زاده 

بلقان علیا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1109
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
100100زینب فکوریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیتولید و فرآوری زعفران1110
-شیروان-خراسان شمالی

روستای اهلل آباد
صندوق کارآفرینی امید

زینب فیاضی 

سه گنبد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

صندوق کارآفرینی امیدروستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی1111
زینب کیانی 

یردوقدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت110110

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1112

اسفراین -خراسان شمالی

بخش صفی اباد روستای 

الست سفلی

102100زینب ماسیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی1113
مانه و - خراسان شمالی

روستای نادرآباد- سملقان
100100زینب مجردیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران100100زینب محمدنیاصندوق کارآفرینی امیدروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1114
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب محمدیبانک کشاورزیروستای اشرف دره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1115

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب مویدیبانک توسعه تعاونروستای فرحدین1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی1116

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زینت بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1117

1118

- پرورش بره پرواری اصالح نژاد بروال 

سایت عشایری  ) راسی 150افشار 

(دوین 

2شیروانخراسان شمالی
- خراسان شمالی شیروان 

سایت عشایری دوین
سازمان امور عشایر ایران18001800زینت خارهبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالی(سفره کردی)گلیم بافی 1119
بجنورد کالته شهید آذرسا 

106پالک 
100100زینت عباسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2اسفراینخراسان شمالی راسی15گاوشیری 1120

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

رحیم اباد

وزارت جهاد کشاورزی13201320زینت مالداریبانک کشاورزی

1121
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای میان دشت
سازمان امور عشایر ایران507500زینل سعادتمندپست بانک

بانک توسعه تعاونروستای ترقی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1122
زیور خوش کار 

قولیانلو
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3بجنوردخراسان شمالیبره پرواری1123
بجنورد گرمخان روستای 

قارلق
بانک کشاورزی

زیور محمدی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی36003600

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سارا بهمنصندوق کارآفرینی امیدروستایی تنگه ترکمن1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1124

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سارا جعفریپست بانکاشخانه روستای کشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی مدرن1125

1شیروانخراسان شمالیطرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی1126
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای گرزو
پست بانک

سارا حسنقلی 

زاده رضائی 

شیروان

وزارت جهاد کشاورزی180180

1بجنوردخراسان شمالیتجهیز دفتر خدمات بانکی1127
خیابان - چناران- بجنورد

1نبش جنت- جنت 
200200سارا خدادادیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1128
بهسازی اماکن دامی و پرورش بره 

 راسی100پرواری 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا رزمقان
بانک توسعه تعاون

سارا فرهادی 

رزمقان
وزارت جهاد کشاورزی780780
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100100سارا قره قاشلوصندوق کارآفرینی امیدروستای الست علیا1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1129
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1130
بخش بدرانلو ر وستای اقا 

نبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سارا محمدیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1131
بخش مرکزی روستای 

دراقانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سارا نظریپست بانک

1شیروانخراسان شمالیطرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی1132
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای باغ
وزارت جهاد کشاورزی180180سارا نظریانپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی1133
کوچه -روستای کاستان 

مدرسه شهید رضایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ساره مرگانپست بانک

بانک توسعه تعاونروستای حجت آباد- جاجرم2جاجرمخراسان شمالی رأسی20پرورش گاو شیری 1134
ساره مهرابیان 

توپکانلو
وزارت جهاد کشاورزی20002000

وزارت جهاد کشاورزی368368ساسان نیستانیبانک کشاورزیمم1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل و تولید عسل1135

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 1136
خراسان شمالی شیروان 

روستا سنجد
پست بانک

ساالر خوش 

آیند جعفراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1137
گاو دورگ شیری اصالح شده به 

 رأس15ظرفیت 
2راز و جرگالنخراسان شمالی

شهرستان رازوجرگالن 

بخش غالمان روستای 

داشلی قلعه

وزارت جهاد کشاورزی16681668ساناز نیریبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای امانلی1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1138
سبحان بردی 

کمالی
وزارت جهاد کشاورزی650650

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گاو شیری1139
مانه و -خراسان شمالی

روستای یارچلی-سملقان
بانک توسعه تعاون

سبحان وردی 

آرین
وزارت جهاد کشاورزی704704

وزارت جهاد کشاورزی352352سبزعلی باغچیقیبانک کشاورزیبجنورد روستای باغچق1بجنوردخراسان شمالی راسی4گاو شیری 1140

وزارت جهاد کشاورزی870870ستار فرزینبانک کشاورزیروستای کرپشلی1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1141

3مانه وسملقانخراسان شمالیکارگاه تولید پوشاک1142
خراسان شمالی، مانه و 

سملقان، روستای مال حسن
وزارت صنعت، معدن و تجارت23002300ستاره براتیصندوق کارآفرینی امید
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1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1143

خراسان شمالی شهرستان 

شروان روستای چلو امام 

26رضا 

100100ستاره گوهریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1144
راسی 80پرورش گوسفند مغانی خالص

 راسی قوچ بروال افشار3و
بانک توسعه تعاونروستا قلعه بیگ1شیروانخراسان شمالی

ستاره محمدی 

االشلو
وزارت جهاد کشاورزی13761376

پست بانکروستای ینگه قلعه1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1145
ستاره همایونی 

حمزانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

پست بانکاشخانه روستایی هاور2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت گل محمدی1146
سجاد ابراهیمی 

ثانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی480480سجاد بهبودیبانک کشاورزیروستای چشمه خالدآباد1اسفراینخراسان شمالی هکتاری2کاشت زعفران 1147

1شیروانخراسان شمالی راسی67پرورش بره پرواری 1148

-استان خراسان شمالی

روستای -شهرستان شیروان

حصار هنامه

وزارت جهاد کشاورزی455455سجاد شیردلپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1149

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

چمن بید

200200سجاد قهرمانیانپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2گرمهخراسان شمالی راسی گاو شیری9طرح 1150
روستای - شهرستان گرمه

دشت
وزارت جهاد کشاورزی800800سجاد کاردانپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل تولید عسل طبیعی1151
خراسان شمالی بجنورد 

روستای تیمور تاش
وزارت جهاد کشاورزی400400سحر رحیمیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش1152

-شیروان-خراسان شمالی

خ –روستای خانلق 

شهید -شهیدصالحی

5قطعه -4صالحی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سحر شکیباصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200سحر کاظمی رادبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری1153

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1154
شهرستان راز و جرگالن 

روستای اشرف االسالم
بانک کشاورزی

سراج الدین 

قهرمانی
وزارت جهاد کشاورزی930930
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1155
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

3روستای منبع شماره 
سازمان امور عشایر ایران504400سطانرضا تنهاپست بانک

1156
 80پرورش گوسفند اصالح نژاد افشار

راس
3شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا سولدی
وزارت جهاد کشاورزی20302030سعید التماسیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیتولیدی صنعتی نبات1157

روستای سندل آباد بعد پل 

سمت چپ انتهای خیابان 

نبش چهارراه بعد از آبنبات 

درتومی تولیدی نبات

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800سعید بخش یامیصندوق کارآفرینی امید

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1158
شهرستان راز و جرگالن 

روستای دویدخ
وزارت جهاد کشاورزی720720سعید پارسهبانک کشاورزی

3مانه وسملقانخراسان شمالیراسی200پرورش گوسفند داشتی 1159
-شهرستان مانه و سملقان

روستای امند
وزارت جهاد کشاورزی33923392سعید تقتمشبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زعفران1160
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای برزل آباد
بانک کشاورزی

سعید جنگجو 

برزل آباد
وزارت جهاد کشاورزی320320

صندوق کارآفرینی امیدروستای چری1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1161
سعید حسن 

زاده فاروجی
وزارت جهاد کشاورزی280280

وزارت جهاد کشاورزی10301030سعید حصاریبانک کشاورزیروستای حصار حسینی2بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل1162

صندوق کارآفرینی امیدروستای ترنیک1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1163
سعید خسروی 

ترنیک
وزارت جهاد کشاورزی280280

2مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی1164

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کشانک

وزارت جهاد کشاورزی400400سعید رضاییبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1165
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
پست بانک

سعید رمضانی 

نژادرویین
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1166
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100سعید رویانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1فاروجخراسان شمالیپست بانک1167
خراسان شمالی شهرستان 

فاروج روستای چری
پست بانک

سعید سامانی 

چری
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

12001200سعید شکیباپست بانکروستای ریین2بجنوردخراسان شمالیانگشتر سازی و تراش سنگهای قیمتی1168
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3مانه وسملقانخراسان شمالیتولیدی فیلتر هوا1169

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

حسن سو

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000سعید علی نیاپست بانک

1170
 راسی 158پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
سازمان امور عشایر ایران880880سعید نوریبانک کشاورزیروستای فرطان2اسفراینخراسان شمالی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سعیده درخشانیپست بانکسوخسو رحیمی1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی1171

1شیروانخراسان شمالی(تولید پوشاک  )دوخت لباس 1172
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
بانک توسعه تعاون

سعیده سادات 

خوشروش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای مایوان1فاروجخراسان شمالیپرورش قارچ خوراکی1173
سعیده 

غالمحسین زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1174
خراسان شمالی شیروان 

روستا اله اباد
وزارت جهاد کشاورزی152152سعیده قربانیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سکینه اسفند مذصندوق کارآفرینی امیدروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی1175

صندوق کارآفرینی امیدفاروج مزرعه مهنی1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1176
سکینه اسماعیل 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی280280

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1177

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کشانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه افتادهپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1178
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان
100100سکینه افراسیابیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1179
بخش مرکزی روستای 

68 پالک 5آذرسا 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه باقرزادهبانک توسعه تعاون

2اسفراینخراسان شمالی راسی35بره پروار 1180
خراسان شمالی اسفراین 

روستای زرق آباد
وزارت جهاد کشاورزی183183سکینه پیربادهبانک کشاورزی
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200200سکینه حسینیبانک توسعه تعاونروستای نجف آباد1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1181
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سکینه حصاریصندوق کارآفرینی امیدگرمه کالته شیر علی5گرمهخراسان شمالیتولید گرانول پلی اتیلن1182

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه حمیدیپست بانکروستای دهگاه1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1183

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1184
روستای منصور آباد بخش 

جیرانسو
پست بانک

سکینه خانگلدی 

کیکانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت155155سکینه خضریبانک توسعه تعاونروستای قراجه رباط-جاجرم1جاجرمخراسان شمالیپوشاک1185

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1186
 خ 3روستای باقرخان 

2 سپاس 15عفتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه داصیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سکینه رحیمیبانک توسعه تعاونروستای خیر اباد2اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1187

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1188
خراسان شمالی اسفراین 

روستای قلعه چاه
صندوق کارآفرینی امید

سکینه سعادت 

نژاد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه سعیدیپست بانکبجنورد روستای سلولی1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1189

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1190
خراسان شمالی اسفراین 

روستای قره چاه
100100سکینه سلیمانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سکینه شفیعیپست بانکروستا قوش تپه1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی1191

100100سکینه طینتی فرصندوق کارآفرینی امیدروستای الست سفلی1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1192
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1193
سکینه عین 

بیگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1194
تولید پیراهن مردانه به صورت سری 

دوزی
4شیروانخراسان شمالی

شیروان روستای چلو جنب 

نانوایی قاسمیان
صندوق کارآفرینی امید

سکینه غالمی 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سکینه قلیبانک توسعه تعاونروستای سارمران1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1195
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وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سکینه قلی زادهبانک توسعه تعاونروستای ایزی1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1196

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1197
خراسان شمالی روستای 

الست سفلی
100100سکینه کاظم نیاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه محبیصندوق کارآفرینی امیدروستای بدرانلو1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1198

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1199
 3بجنورد روستای باقرخان 

خیابان شهید عفتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه محمدیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1200
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل آباد
وزارت جهاد کشاورزی152152سکینه مظاهریبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1201
روستای زو علیا کوچه 

جنب مدرسه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه مهجورپست بانک

100100سکینه نمازیپست بانکاسفراین روستا رویین1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1202
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سکینه هجرتیبانک توسعه تعاونمحمد علی پهلوان3بجنوردخراسان شمالیخیاطی1203

1204
 100احداث پرورش گوساله پرواری 

راسی
3بجنوردخراسان شمالی

سهیل )39طالقانی -بجنورد

نبش چهار راه  (ایزد دوست

 واحد یک10اول پالک 

وزارت جهاد کشاورزی14401440سکینه وحدانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی1205
بجنورد کالته شهید آذرسا 

18کوچه آخر پالک 
صندوق کارآفرینی امید

سالطین 

رمضانی راستی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1206
سالطین علیزاده 

قاچکانلو
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 1207
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
بانک توسعه تعاون

سلطانعلی 

غالمانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

200200سلمان کاظم زادهپست بانکاسفراین روستای اردغان1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی اردغان1208
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش کرم ابریشم1209

بخش مرکزی دهستان 

جیرانشو روستای قره قانلو 

کوی مدرسه

وزارت جهاد کشاورزی100100سلیمان تقتمشبانک کشاورزی
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3مانه وسملقانخراسان شمالیراسی200پرورش گوسفند داشتی 1210
-شهرستان مانه و سملقان

روستای امند
وزارت جهاد کشاورزی33923392سلیمان تقتمشبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1211

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

200200سلیمان رحمانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1راز و جرگالنخراسان شمالیسوزن دوزی لباس ترکمن1212

راز و - خراسان شمالی

روستای - غالمان- جرگالن

پرسه سو سفلی

100100سلیمه قلی زادهپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی150150سمانه جعفریانبانک کشاورزیروستای تیتکانلو1فاروجخراسان شمالیبسته بندی حبوبات1213

2بجنوردخراسان شمالیکارگاه چرم دوزی1214
 6اهلل وردیخان امام رضا

جنب نانوایی رمضان
760760سمانه جوشنیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمانه عزیزیانپست بانکبجنورد روستای تات برزانلو1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1215

2شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1216
خراسان شمالی شهرستان 

عشایری-- شیروان 
پست بانک

سمانه کریمی 

گل شفا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاسفراین روستای زرق آباد2اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1217
سمانه محبتی 

میاندشتی
وزارت جهاد کشاورزی480480

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1218
شهرستان رازو جرگالن 

روستای گوی نیک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیرا آرزوبانک کشاورزی

109100سمیرا به سرشتپست بانکروستای الست علیا1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1219
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2شیروانخراسان شمالیتولید فرش و قالی دستباف1220
خراسان شمالی شیروان 

روستا رزمغان
پست بانک

سمیرا پیرمحمد 

زاده رزمقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی1221
مانه و سملقان روستای 

اسپاخو
وزارت جهاد کشاورزی100100سمیرا صدقیصندوق کارآفرینی امید

1222
احداث دامداری و پرورش بره پرواری 

 راسی70
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا رباط
وزارت جهاد کشاورزی540540سمیرا فرزینپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیرا کمالیبانک توسعه تعاونروستای انصار1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1223
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1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1224

بجنورد کالته محمدعلی 

پهلوان خیابان شهید کاوه 

114پالک 

صندوق کارآفرینی امید
سمینه مهری 

دوغایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه احمدیبانک کشاورزیسوخسو هاشم1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1225

وزارت جهاد کشاورزی280280سمیه بدیعیصندوق کارآفرینی امیدروستای گزکوه1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1226

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه1227
-شیروان-خراسان شمالی

روستای سجادآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه برات زادهبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1228
روستای محمد علی پهلوان 

125 پ 1چمران 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سمیه بهادریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1229

وزارت جهاد کشاورزی100100سمیه تقتمشبانک کشاورزییخش مرکزی روستای امند1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش کرم ابریشم1230

بانک توسعه تعاوناشخانه روستای لنگر1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی1231
سمیه حسین 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه رحمانیپست بانکروستای کشک آباد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1232

1شیروانخراسان شمالیتولیدپوشاک زنانه1233

-شیروان-خراسان شمالی

امام علی -روستای خانلق

40پالک-16

بانک توسعه تعاون
سمیه رشید 

کهنه اوغاز
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه رواپست بانکروستای بهکده1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی و گلدوزی1234

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه شاکریصندوق کارآفرینی امیداسفروج1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1235

1شیروانخراسان شمالیبافت تابلو فرش1236

- شیروان-خراسان شمالی

-7اندیشه -کارخانه قند

1پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه شکریپست بانک

بانک توسعه تعاونداشلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش گاو شیری1237
سمیه صیاد 

رشوانلو
وزارت جهاد کشاورزی11121112
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1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند 1238
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای فجر آباد
پست بانک

سمیه علی پور 

برزل آباد
وزارت جهاد کشاورزی150150

1راز و جرگالنخراسان شمالیبروال- گوسفند داشتی نژاد مغانی1239

شهرستان رازوجرگالن 

بخش غالمان روستای 

داشلی قلعه

وزارت جهاد کشاورزی998998سمیه فرهمندپست بانک

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه1240

خراسان شمالی شیروان 

روستای اله آباد سفلی خ 

5شهید رجایی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه کریمیپست بانک

سازمان امور عشایر ایران100100سمیه محمدزادهصندوق کارآفرینی امیدعشایر تیتکانلو1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1241

1راز و جرگالنخراسان شمالیبره پرواری1242
شهرستان رازو جرگالن 

روستایپشنده
وزارت جهاد کشاورزی300300سهراب اسعدیبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی1243

مانه و -خراسان شمالی

منطقه عشایری -سملقان

قره میدان

پست بانک
سهیال امیری 

توپکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال جمالیپست بانکروستای قاضی علیا- بجنورد1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1244

1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل1245
بجنورد روستای حصار 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی120120سهیال داوریانپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی1246
بجنورد کالته شهید آذرسا 

2خیابان شهید صفدری 
100100سهیال رمضانیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی1247

مانه و -خراسان شمالی

عشایر روستای -سملقان

عزیزآباد

100100سهیال ساز نوروزپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال صدیقیصندوق کارآفرینی امیدروستای کشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1248

1راز و جرگالنخراسان شمالیفرش دستباف1249
رازوجرگالن بخش غالمان 

روستای غالمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال قدیمیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سهیال نجاتیصندوق کارآفرینی امیدروستای چری1فاروجخراسان شمالیخیاطی1250
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100100سودابه امیریصندوق کارآفرینی امیدشیروان روستای تفتازان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی1251
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودابه بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1252

1فاروجخراسان شمالیپرورش قارچ دکمه ای1253
فاروج روستای جعفرآباد 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی140140سودابه واحدیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیدوخت لباس1254
خیابان -روستای منصوران

3بهار -بهار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سوریه بیگناهصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیتولید فرش و قالی دستباف1255
خراسان شمالی شیروان 

روستا تنسوان
پست بانک

سوسن حسن 

زاده تنسوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت180180

بانک توسعه تعاونروستای خوشین1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1256
سوسن حسین 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200100

2اسفراینخراسان شمالی راسی90بره پرواری 1257

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

حبس اباد

وزارت جهاد کشاورزی480480سوسن ولی پورصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای خرق4فاروجخراسان شمالیبوم گردی و گردشگری1258
سید ابوطالب 

علی زاده خرقی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستا زیارت کهنه قلعه1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی1259
سید امید 

موسوی یارت
وزارت جهاد کشاورزی152152

1شیروانخراسان شمالیمعرق چوب1260

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حصار 

دوین

بانک توسعه تعاون
سید امین جمال 

زاده حصار
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند 1261
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سکه
صندوق کارآفرینی امید

سید بابا اکبرزاده 

سکه
وزارت جهاد کشاورزی150150

3مانه وسملقانخراسان شمالیشور کردن1262
جاده مسیر شیر - اشخانه 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800سید جواد علویصندوق کارآفرینی امید

1اسفراینخراسان شمالی کلنی140پرورش زنبورعسل1263

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

حسن اباد چنار سوخته

وزارت جهاد کشاورزی179179سید جواد نقویانبانک کشاورزی
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2شیروانخراسان شمالیواحد پرورش ماهی سردابی1264
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای گلیان
بانک توسعه تعاون

سید حسن 

خادم مشهد 

طرقی

وزارت جهاد کشاورزی25602560

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی1265

شهرستان - خراسان شمالی

روستای زو - مانه و سملقان

علیا

وزارت جهاد کشاورزی100100سید حسن نبویصندوق کارآفرینی امید

پست بانکفاروج روستای سه گنبد1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی1266

سید حسین 

خواجوی سه 

گنبد

وزارت جهاد کشاورزی554554

1اسفراینخراسان شمالیچادرشب بافی1267
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
پست بانک

سید حسین 

شفیعی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3بجنوردخراسان شمالیاقامتگاه بومگردی1268
شهرستان بجنورد روستای 

مهنان
صندوق کارآفرینی امید

سید حسین 

مهنانی
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکاسفراین روستای رویین1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی رویین1269
سید حسین 

نجفیان
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1270
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای حصار اندف1فاروجخراسان شمالی

سید حیدر 

شوقی خبوشان
وزارت جهاد کشاورزی405405

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1271

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حصار 

دوین

پست بانک
سید رضا جمال 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی100100

بانک توسعه تعاونروستای آنابای1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی1272
سید شریف 

عطاردی
وزارت جهاد کشاورزی832666

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی1273

شهرستان - خراسان شمالی

روستای زو - مانه و سملقان

علیا

وزارت جهاد کشاورزی100100سید عباس نبویپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدروستای مایوان1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1274
سید محمد 

عبدالهی مایوان
وزارت جهاد کشاورزی280280

بانک کشاورزیروستای توت2بجنوردخراسان شمالیگاو شیری1275
سید محمدرضا 

اصغری
وزارت جهاد کشاورزی12321232

بانک کشاورزیروستای بیدواز- اسفراین2اسفراینخراسان شمالی کلنی100زنبور عسل 1276
سید موسی 

سیدی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی131131
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1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1277
خراسان شمالی شیروان 

روستا زیارت
پست بانک

سید موسی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش زنبور عسل1278

شهرستان - خراسان شمالی

بهکده - مانه و سملقان

روستای سوته- رضوی

صندوق کارآفرینی امید
سید هاجر 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی300300

2اسفراینخراسان شمالیکلنی250پرورش زنبورعسل1279
 _خراسان شمالی

روستای بیدواز_اسفراین
بانک کشاورزی

سید یحیی 

سیدی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی311311

1280
احداث و پرورش - شیالت و آبزیان 

ماهیان زینتی
بانک کشاورزیحوالی روستای برج3اسفراینخراسان شمالی

سیداسماعیل 

هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی17001700

پست بانکروستای نرگس لو1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1281
سیدحبیب اله 

فخرفاطمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1282
طرح توجهی کشت گیاهان دارویی 

زعفران
1شیروانخراسان شمالی

- شیروان - خراسان شمالی 

روستای حسین آباد
پست بانک

سیدرضا 

محمدی حسین 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی180180

پست بانکگرمخان روستای سرچشمه1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک1283
سیدعلیرضا 

واقفی
وزارت جهاد کشاورزی663663

20شیروانخراسان شمالیتولید انواع پالستیک1284
-شیروان-خراسان شمالی

روستای برزل آباد
صندوق کارآفرینی امید

سیدمجتبی 

عبدالهی مایوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت1850018500

وزارت جهاد کشاورزی755755سیدمسلم نبویبانک کشاورزیغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1285

1اسفراینخراسان شمالی کلنی70پرورش زنبور عسل 1286
 _خراسان شمالی 

روستای سرچشمه_اسفراین
بانک کشاورزی

سیدموسی 

سیدی
وزارت جهاد کشاورزی9595

2فاروجخراسان شمالیتولید انواع البسه1287

خراسان شمالی شهرستان 

فاروج روستای سهگنبد 

منزل سید میرزا محمد 

حسینی

پست بانک
سیده اسماء 

موسوی سه گنبد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1شیروانخراسان شمالیبافت تابلوفرش1288
-شیروان-خراسان شمالی

روستای سکه
بانک توسعه تعاون

سیده الهه 

اکبرزاده سکه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100



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 

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1289

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

بیار

پست بانک
سیده خدیجه 

هاشمی نژاد
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکاسفراین روستای رویین2اسفراینخراسان شمالیبسته بندی فروش صنایع دستی-خرید 1290
سیده زهرا 

بهرامی
451400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1291
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای حصار اندف1فاروجخراسان شمالی

سیده زهرا 

شوقی خبوشان
وزارت جهاد کشاورزی405405

بانک کشاورزیروستای قلعه خان2مانه وسملقانخراسان شمالی جفت399تراکتور1292
سیده زهرا 

فخرفاطمی
وزارت جهاد کشاورزی10961096

بانک توسعه تعاونبخش سملقان روستای زرد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی و گلدوزی1293
سیده زینب 

حسین آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان.شیروان 1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی1294
سیده فاطمه 

حیدری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای ارکان1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1295
سیده فاطمه 

شادمهر
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه1296
شیروان روستای خانلق 

26شهدای
بانک توسعه تعاون

سیده فاطمه 

نعمت زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1راز و جرگالنخراسان شمالیبافتنی های سنتی1297
راز و - خراسان شمالی

روستای راستقان- جرگالن 
پست بانک

سیده فریده 

هاشمی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای زرد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی و دوزندگی1298
سیده کبری 

حسین آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیتولید فرش دستباف1299
بجنورد روستای کالته یاور 

روبه روی دبستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت110110سیما الفتیبانک توسعه تعاون

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی1300
مانه و -خراسان شمالی 

روستای قلعه خان-سملقان 
وزارت جهاد کشاورزی12621262سیما رحمانیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سیما رمضانیانپست بانکحاج بیلر1بجنوردخراسان شمالیپوشاک1301

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1302
بخش مرکزی روستای 

دراقانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سیما سلیمانیپست بانک
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیما کریم پوربانک توسعه تعاونروستای قوچ قلعه1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1303

وزارت جهاد کشاورزی650650سیماء روحی فرصندوق کارآفرینی امیدگوینک1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی پربازده1304

سازمان امور عشایر ایران100100شابگی جاویدیصندوق کارآفرینی امیدروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1305

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1306
خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
بانک توسعه تعاون

شاپری رحمانی 

چوینلی
وزارت جهاد کشاورزی152152

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی لباس زنانه1307
روستای - مانه و سملقان

اینچه علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شاصنم گریوانیصندوق کارآفرینی امید

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1308
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کیلو پنجه
وزارت جهاد کشاورزی560560شاگلدی قربانیبانک کشاورزی

1309
 ) راسی 79گوسفند داشتی اصالح نژاد 

(عشایر
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای گمبروی
بانک کشاورزی

شاهباز حجتی 

راد
سازمان امور عشایر ایران506506

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150شراره فیروزهصندوق کارآفرینی امیدروستای فیروزه1بجنوردخراسان شمالیتولیدی پوشاک1310

بانک کشاورزیروستای باغچق-بجنورد 2بجنوردخراسان شمالیگاو شیری1311
شرف خان 

باغچقی
وزارت جهاد کشاورزی880880

1312
راسی همراه 79پرورش گوسفند داشتی 

با اصالح نژاد
بانک توسعه تعاونروستای توی2اسفراینخراسان شمالی

شرفخان دست 

بر سر
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت جهاد کشاورزی13201320شعبانعلی عابدیبانک کشاورزیبجنورد روستای علی گل2بجنوردخراسان شمالی راسی15گاو شیری 1313

1314
 ) راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای ابری تپه
سازمان امور عشایر ایران500500شکراله حاتمیپست بانک

سازمان امور عشایر ایران27202720شکراله صحراییبانک کشاورزیعشایره قره میدان4مانه وسملقانخراسان شمالیتولید و پرورش گوسفند پرواری داشتی1315

2اسفراینخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی1316
-اسفراین - خراسان شمالی 

روستای ایزی
سازمان امور عشایر ایران480480شکراله طاعتیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شکوفه نوروزیپست بانکروستای تازه قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی1317
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1318

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

گرکز

بانک کشاورزی
شمس الدین 

زارعی
وزارت جهاد کشاورزی896896

2اسفراینخراسان شمالی راسی15گاو شیری1319
-اسفراین - خراسان شمالی 

. روستای قلعه سفید 
بانک کشاورزی

شمسعلی 

شعبانیان
وزارت جهاد کشاورزی15601560

بانک توسعه تعاونبجنورد کالته یاور1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1320
شمسی سلمانی 

عراقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1321
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای الست الیا
صندوق کارآفرینی امید

شمسی مهر 

میالنلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1322
-اسفراین - خراسان شمالی 

 رویستای گمهای اسحاق
پست بانک

شمشاد قاسمی 

اردغان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1323
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای سرخ چشمه
بانک توسعه تعاون

شهربانو اسد پور 

جابری
سازمان امور عشایر ایران200200

1بجنوردخراسان شمالیفرش دستباف1324
بجنورد روستای بیدک ک 

بهارستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهربانو بیدکیپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی1325

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کشک آباد

صندوق کارآفرینی امید
شهربانو روان 

بخش
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت جهاد کشاورزی14961496شهربانو روحانیبانک کشاورزیرروستای سست2اسفراینخراسان شمالی راسی40گوساله پرواری 1326

1327
 ) راسی 79گوسفند داشتی اصالح نژاد 

(عشایر
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای دولچاه
سازمان امور عشایر ایران632500شهربانو زارعیپست بانک

10اسفراینخراسان شمالیگارگاه قالی بافی1328
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای آجقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300شهربانو سخاوتیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1329
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
100100شهربانو صالحپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1330
خراسان شمالی اسفراین 

روستای اجقان
بانک توسعه تعاون

شهربانو عارفی 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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بانک توسعه تعاونشیروان روستای چلو1شیروانخراسان شمالیقالی بافی1331

شهرزاد 

اسماعیلی 

فاروجی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالی(باریجه)کشت گیاهان دارویی1332
خراسان شمالی شیروان 

روستای دوین
وزارت جهاد کشاورزی180180شهال فربدصندوق کارآفرینی امید

2اسفراینخراسان شمالیکشت آبی گل محمدی1333
-اسفراین - خراسان شمالی 

روستای فرطان
وزارت جهاد کشاورزی288288شهال گواهیبانک کشاورزی

1334
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای حصار اندف1فاروجخراسان شمالی

شهناز بگم سید 

جعفرزاده حصار
وزارت جهاد کشاورزی405405

1شیروانخراسان شمالی(تولید پوشاک  )دوخت لباس 1335
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای هنامه
پست بانک

شهناز پهلوان 

مصوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1336
ضخیم دوز زنانه و نازک )تولید پوشاک 

(دوز زنانه
3بجنوردخراسان شمالی

دهستان گرمخان روستای 

قاضی عولیا خیابان امام 

 نبش8رضا امام رضا 

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300شهناز جمالیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200شهناز صابریبانک توسعه تعاونروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو راس1337

1338
طرح توجیهی کشت و پرورش قارچ 

خوراکی
1شیروانخراسان شمالی

- شیروان - خراسان شمالی 

روستای خطاب
بانک توسعه تعاون

شهین بابایی 

خطاب
وزارت جهاد کشاورزی168168

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهین بیدکیپست بانکروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1339

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080شهین بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1340

100100شهین سیدیصندوق کارآفرینی امیدشیروان روستای تفتازان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی1341
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1342
 راس میش 34پرورش گوسفند داشتی 

مغانی و یک راس قوچ
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
بانک توسعه تعاون

شهین عباس 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی595595

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1343
شهرستان راز و جرگالن 

روستای قوش تپه
وزارت جهاد کشاورزی780780شوکت امانیبانک کشاورزی
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100100شوکت شعبانیپست بانکعشایرنشین-مانه و سملقان1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی1344
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیقالی بافی1345
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خطاب
صندوق کارآفرینی امید

شیدا خیرخواه 

خطاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1346
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
سازمان امور عشایر ایران500500شیر علی لطفیبانک کشاورزی

1347
 ) راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 دهنه اجاق
سازمان امور عشایر ایران400400شیر محمد تنهابانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی1348
خراسان شمالی شیروان 

روستا چور چوری
پست بانک

شیرعلی یوسف 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی150150

وزارت جهاد کشاورزی610610شیریم شیری نیابانک کشاورزیروستای بچه دره1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1349

بانک کشاورزیتوی1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1350
شیرین سلیمانی 

راد
وزارت جهاد کشاورزی240240

بانک توسعه تعاونروستای دربند1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1351
صاحب جهان 

مولوی کیوانلو
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2راز و جرگالنخراسان شمالیتوسعه پست بانک1352
راز و جرگالن - بجنورد 

روستای دیدوخ
پست بانک

صاحب گل 

اسفندیاری
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1353
پرورش و اصالح نژاد دام سبک و 

سنگین
وزارت جهاد کشاورزی400400صادق زیباییپست بانکبجنورد روستای پسندره1بجنوردخراسان شمالی

1بجنوردخراسان شمالی راسی100پرورش بره پرواری کردی 1354
حصارگرمخان روستای 

48قشالق کاره پالک 
وزارت جهاد کشاورزی704704صادق شرافتیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی4پرورش گوساله پرواری 1355
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
پست بانک

صادق صبوری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

1356
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-عشایر سیار مراوه تپه 

گنجدان-عشایر سیار
سازمان امور عشایر ایران400400صادق صحرانوردبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1357

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اینچه سفلی

پست بانک
صادق محمد 

گوکالن
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل1358
بجنورد روستای حصار 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی336336صادق نعیمابانک کشاورزی
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1359

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اهلل قلی

بانک کشاورزی
صالح محمد 

فروتن
وزارت جهاد کشاورزی11961196

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1360
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کیلو پنجه
بانک کشاورزی

صحت قلی 

مرادی
وزارت جهاد کشاورزی560560

2مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی1361

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

تشی

وزارت جهاد کشاورزی400400صدرجهان پریزادبانک کشاورزی

1362
پرورش گوسفند اصالح نژاد بروال و 

 راسی95افشار 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا نقدو
بانک کشاورزی

صدری حسین 

پور
وزارت جهاد کشاورزی23662366

1راز و جرگالنخراسان شمالیبافتنی های سنتی1363
راز و - خراسان شمالی

روستای راستقان- جرگالن 
100100صدری درخشانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200صدف یگانه فردصندوق کارآفرینی امیدروستای گوینک1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ1364

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1365
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کرپشلی
وزارت جهاد کشاورزی741741صدیق پردلبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی152152صدیقه الهیارزادهبانک توسعه تعاونروستا زیارت1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی1366

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1367
 3بجنورد باقرخان باقرخان 

152 پالک 10شهید عفتی 
بانک توسعه تعاون

صدیقه خوش 

اندام
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش1368

-شیروان-خراسان شمالی

خیابان - روستای خانلق

 پالک 13شهید ابراهیمیان 

22

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدیقه درابانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیدوخت لباس1369
رازوجرگالن بخش غالمان 

روستای غالمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صدیقه ربانیپست بانک

1شیروانخراسان شمالیخیاطی تولید پوشاک زنانه1370
-شیروان -خراسان شمالی

روستای حسین آباد
صندوق کارآفرینی امید

صدیقه نجاری 

حسین آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیخوش1اسفراینخراسان شمالیگاشت گل محمدی1371
صغرا حسن زاده 

خوش
وزارت جهاد کشاورزی9090
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وزارت جهاد کشاورزی832832صغرا صادقیبانک توسعه تعاونزرنه1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ1372

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1373
بجنورد روستای صندل آباد 

8خیابان امام رضا
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صغرا فروتن پورصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغرا قربانیبانک توسعه تعاونروستای قلعه خان1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی1374

صندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان. شیروان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی1375
صغری احمدی 

کیا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1376
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رزمقان
صندوق کارآفرینی امید

صغری برات زاده 

رزمقان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیتابلوفرش1377
شیروان روستای 

رضاآبادشرقی
پست بانک

صغری حیرانی 

خیرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش1378

- شیروان-خراسان شمالی

پشت – متری 16-خانلق 

حسینیه

صندوق کارآفرینی امید
صغری 

خداوردی نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیخدمات بانکی الکترونیکی1379
بجنورد گرمخان روستای 

قتلیش علیا
200200صغری دارندهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری رستگاربانک توسعه تعاونروستای زرد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1380

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری رضاپوربانک توسعه تعاونروستای پیغو1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1381

2راز و جرگالنخراسان شمالیتوسعه تجهیزات باجه پست بانک1382

- شهرستان راز و جرگالن 

دهستان -بخش غالمان 

راستقان

200200صغری سبحانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالیپست بانک1383

استان خراسان شمالی 

شهرستان شیروان روستای 

اهلل آباد

200200صغری سعادتمندپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت12601260صغری شاکریپست بانکروستای مهمانک4مانه وسملقانخراسان شمالیپوشاک1384

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی1385
 7کالته شهید آذرسا آذرسا 

4پالک 
100100صغری عمارلوپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2اسفراینخراسان شمالیراسی3گاو شیری 1386
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای سست
وزارت جهاد کشاورزی200200صغری عیدیبانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیفرش دستباف1387
شهرستان رازوجرگالن 

غالمان
صندوق کارآفرینی امید

صغری مهدی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری نامجوصندوق کارآفرینی امیدروستای مهمانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1388

1389
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای باباچشمه
سازمان امور عشایر ایران500500صفدر کریمیبانک توسعه تعاون

1390
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای حسن آباد اردغان
پست بانک

صفر قلی رحیم 

زاده
سازمان امور عشایر ایران502500

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 1391
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
بانک توسعه تعاون

صفرعلی صبوری 

قلعه چه
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیروستای عباس اباد1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1392
صفرعلی صفائی 

جوشقان
وزارت جهاد کشاورزی240240

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1393
روستای بیدک خ شهید 

رجایی باالتر از مدرسه
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080صفورا بیدکیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی8888صفورا جاهدیبانک کشاورزیچشمه خالد اباد1اسفراینخراسان شمالیکاشت گل محمدی1394

1395
ایجادطرح توسعه دفترخدمات بانکی 

روستای نوده
1بجنوردخراسان شمالی

خراسان 

شمالی،بجنورد،روستای 

نوده چناران

200200صفورا ریحانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

200200صفیه بیدکیپست بانکروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیدفتر خدمات بانکی روستایبیدک1396
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالیقالی بافی1397
شیروان روستای گرماب 

منزل علی اکبر رحیمیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صفیه رحیمیانصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی677677صفیه سجادیبانک کشاورزیروستای حصارچه باال1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1398

100100صفیه سیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان.شیروان 1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی1399
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1شیروانخراسان شمالی راسی42پرورش گوسفند مغانی خالص 1400
خراسان شمالی شیروان 

روستا بیگان
بانک توسعه تعاون

صمد باقریان 

تبریان
وزارت جهاد کشاورزی617617

2اسفراینخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی1401
خراسان شمالی اسفراین 

روستای چهل حصار
وزارت جهاد کشاورزی11081108صمد رحیمیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 1402
خراسان شمالی شیروان 

روستا ینگه قلعه سفلی
وزارت جهاد کشاورزی200200صمد رستگارپست بانک

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری1403
بجنورد گرمخان روستای 

عبدل آباد
بانک کشاورزی

صمد عبدل 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی11201120

2شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1404
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
100100صنم ذکریاپورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی509509صوفی داداریبانک کشاورزیروستای سوخسو هاشم1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1405

1بجنوردخراسان شمالی راسی50بره پرواری 1406
بجنورد گرمخان روستای 

سلولی
وزارت جهاد کشاورزی152152طالب ربانیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1407
خراسان شمالی شیروان 

روستا چوچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152طالب زارعبانک توسعه تعاون

1408

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کهنه جلگه

وزارت جهاد کشاورزی11881188طانقرقلی شایگانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000طاهر طاهریصندوق کارآفرینی امیدروستای حسین اباد خانکور2اسفراینخراسان شمالیدامداری1409

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 1410
خراسان شمالی شیروان 

روستا خانلق
وزارت جهاد کشاورزی100100طاهره اسپکیپست بانک

1411
بسته بندی و درجه بندی محصوالت 

زراعی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

محمد آباد- شوقان 
پست بانک

طاهره اصغر زاده 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی144144

صندوق کارآفرینی امیدروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1412
طاهره باتقوی 

شاهباز
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150طاهره باقریصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای گلی1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1413

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره خدافبانک کشاورزیروستای گوینک1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1414
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1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1415
خراسان شمالی اسفراین 

روستای رویین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره رازیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره رحیمیبانک توسعه تعاونروستا ی پیغو1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1416

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1417
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
صندوق کارآفرینی امید

طاهره رمضانی 

نژادرویین
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1418
بسته بندی و درجه بندی محصوالت 

زراعی
1جاجرمخراسان شمالی

روستای - شهرستان جاجرم

جربت
پست بانک

طاهره سادات 

هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی144144

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره صالحیبانک کشاورزیجلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1419

2شیروانخراسان شمالی راسی190پرورش بره پرواری 1420
خراسان شمالی شیروان 

روستا شکرانلو
بانک کشاورزی

طاهره صفایی 

شکرانلو
وزارت جهاد کشاورزی18571857

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1421
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای الست الیا
100100طاهره قاندصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره قایشبانک توسعه تعاونروستای کشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1422

وزارت جهاد کشاورزی152152طاهره کاظمیبانک توسعه تعاونروستا برزل اباد1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی1423

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گاو شیری1424

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

بیار

وزارت جهاد کشاورزی500500طاهره محزونصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت120100طاهره محمدپوربانک توسعه تعاون5روستای کالته یاور یاور 1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1425

8080طرالن رجاییپست بانکروستای برزنه1گرمهخراسان شمالیگلیم بافی1426
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مانه وسملقانخراسان شمالیاحداث و راه اندازی نانوایی1427

مانه و سملقان بخش 

مرکزی دهستان جیرانسو 

روستای امند

پست بانک
طهماسب 

دبستانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت440440

صندوق کارآفرینی امیدروستای سوخسو هاشم1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1428
طوبی بیگم 

شجاعی
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080
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سازمان امور عشایر ایران200200طوبی مولویبانک توسعه تعاونروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1429

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1430
بجنورد قلعه جق بزرگ 

27خیابان امام رضا پالک
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120طیبه الهیانصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900طیبه بازرگانصندوق کارآفرینی امیدروستای بدرانلو100بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1431

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه پاکدینپست بانکاشخانه روستای نادر اباد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی خانگی دو خت انواع البسه1432

1433
تحت پوشش کمیته  )تولید خیار شور

(امداد امام خمینی 
3شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
بانک توسعه تعاون

طیبه سادات 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه سلیمیبانک توسعه تعاونروستای پیغو1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1434

100100طیبه قاندپست بانکروستای الست علیا1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1435
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

10بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1436
کالته محمدعلی - بجنورد

پهلوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000طیبه هدایتیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند 1437

- استان خراسان شمالی

- شهرستان شیروان

روستای چورچوری

وزارت جهاد کشاورزی152152عابد خداشناسبانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1438
شهرستان راز و جرگالن 

روستای امانلی
وزارت جهاد کشاورزی770770عادله فروتنبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 1439
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200عاطفه استوانبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 1440
خراسان شمالی شیروان 

روستا خانلق
پست بانک

عاطفه باقری 

شیروان
وزارت جهاد کشاورزی100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای فریمان1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1441
عاطفه حاتمی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی240240

2گرمهخراسان شمالی هکتاری2طرح کشت زعفران 1442
شهرستان - خراسان شمالی

روستای چشمه خان- گرمه
بانک توسعه تعاون

عاطفه حسینی 

وزیری
وزارت جهاد کشاورزی504504
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1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش1443
روستای حسین آباد کوچه 

1شهیداسماعیل زاده
صندوق کارآفرینی امید

عاطفه نجاری 

حسین آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1جاجرمخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی کرف1444
شهرستان - خراسان شمالی

روستای کرف- جاجرم
200200عاطفه نوروزیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکگرمه روستای برزنه1گرمهخراسان شمالیگلیم بافی1445
عالیه بادوام 

کیکانلو
8080

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1446
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
پست بانک

عباس احسانی 

برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی150150

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عباس اسدیبانک توسعه تعاونروستای عراقی1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1447

1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی1448

شهرستان رازوجرگالن 

بخش مرکزی روستای 

جلفدره

وزارت جهاد کشاورزی525525عباس اکبریبانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالی(روستایی)حمل و نقل جاده ای1449

بجنورد - خراسان شمالی 

بخش سنخواست روستای 

جربت

280280عباس ایمانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1450
 150پرورش گوسفند داشی به ظرفیت 

راس
بانک کشاورزیروستای سه گنبد3فاروجخراسان شمالی

عباس آشفته 

مایوان
وزارت جهاد کشاورزی26662666

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گاو شیری1451

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

وزارت جهاد کشاورزی13201320عباس جمالیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیچادرشب بافی1452
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
13850عباس جنتیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عباس ذبیحی پوربانک توسعه تعاونروستای زرق آباد1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1453

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل درسطح 1454
خراسان شمالی شیروان 

روستا اله اباد
پست بانک

عباس رضایی 

نوعی
وزارت جهاد کشاورزی100100
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2اسفراینخراسان شمالی راسی125بره پروار 1455

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

فرطان

وزارت جهاد کشاورزی657657عباس زحمتکشبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل1456
 _خراسان شمالی

روستای بیدواز_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی251251عباس سالمتیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیپرورش بره پرواری1457
خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
وزارت جهاد کشاورزی9595عباس سیامکیبانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 1458
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200عباس صابریبانک توسعه تعاون

1459
تولید لوله های پلی اتیلن آبیاری و 

آبرسانی کشاورزی
8اسفراینخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

- شهرستان اسفراین 

نرسیده - روستای زرق آباد 

به پمپ بنزین

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000عباس فخرنبیصندوق کارآفرینی امید

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1460

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عشق آباد

200200عباس مجردیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

صندوق کارآفرینی امیدروستای حاج تقی1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1461
عباس مجیدی 

حاجی تقی
وزارت جهاد کشاورزی280280

بانک توسعه تعاونروستای خرق2فاروجخراسان شمالیتولید فنس1462
عباس محمد نیا 

خرقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10501050

وزارت جهاد کشاورزی10001000عباس نوروزیصندوق کارآفرینی امیدروستای چهل دختران4اسفراینخراسان شمالیپرورش شتر1463

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران1464

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

خرمده شرقی

وزارت جهاد کشاورزی616616عباس نیستانیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیزراعت زعفران1465

- بجنورد - خراسان شمالی 

- بخش حصار گرمخان

روستای عبدل آباد

بانک کشاورزی
عباس وحیدعلی 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی840840

2اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی 175بره پروار 1466

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

کالته اقا زاده

وزارت جهاد کشاورزی10761076عباس یوسفیانبانک کشاورزی
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2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران1467

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عزیزآباد

بانک کشاورزی
عباسعلی آل 

خانیان
وزارت جهاد کشاورزی464464

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080عباسعلی بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1468

1مانه وسملقانخراسان شمالیایجاد گاوداری سنتی1469

خراسان شمالی، شهرستان 

مانه و سملقان روستای 

اسپاخو

صندوق کارآفرینی امید
عباسعلی 

خدادادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1470
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

گمهای اسحاق
سازمان امور عشایر ایران507500عباسعلی رحیمیپست بانک

2اسفراینخراسان شمالی راسی7گاو شیری 1471

-اسفراین - خراسان شمالی 

امام -  روستای سست 

8حسین 

وزارت جهاد کشاورزی500500عباسعلی روحانیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زیره1472
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای اله اباد
پست بانک

عباسعلی ریخته 

گر زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

1473
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای بابا چشمه
بانک توسعه تعاون

عباسعلی عابدی 

باچوانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

1474
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای عباس آباد
سازمان امور عشایر ایران506506عباسعلی قدرتیبانک کشاورزی

1475
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای چشمه خالد آباد
سازمان امور عشایر ایران460460عباسعلی مامائیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیشهر تیتکانلو- فاروج 1فاروجخراسان شمالیپرورش گل محمدی1476
عباسعلی یدی 

تیتکانلو
وزارت جهاد کشاورزی100100

بانک کشاورزیروستای نوده چناران1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری1477
عباسقلی حسن 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی11941194

1478
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دهنه اجاق
سازمان امور عشایر ایران500500عباسقلی رستمیبانک کشاورزی
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5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 1479

شهرستان -خراسان شمالی 

دهستان -راز و جرگالن 

روستای غالمان-غالمان 

بانک توسعه تعاون
عبد الرحیم 

استوان
وزارت جهاد کشاورزی200200

1480
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای ابری تپه
بانک کشاورزی

عبدالرضا آقازاده 

اردوغان
سازمان امور عشایر ایران506506

1481
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

ابری تپه
سازمان امور عشایر ایران506506عبدالرضا عابریبانک کشاورزی

1482
پرورش گوسفند داشتی اصالح 

راسی79نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای قلعه سفید
بانک توسعه تعاون

عبدالعظیم 

اسدپور صابری
سازمان امور عشایر ایران500500

3شیروانخراسان شمالی متری3500احداث گلخانه 1483
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای امان آباد
بانک کشاورزی

عبدالعلی حاجی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی32743274

صندوق کارآفرینی امیدروستای سیاهدشت1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1484
عبدالعلی دشت 

پیمای قلعه
وزارت جهاد کشاورزی280280

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1485

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

استاد

200200عبدالعلی غالمیانپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1486
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای تپه سرخ
بانک کشاورزی

عبدالعلی 

کاظمی نژاد
سازمان امور عشایر ایران640640

1487
اصالح باغات انگور به روش نوین و 

داربستی
2فاروجخراسان شمالی

روستای -شهرستان فاروج 

کالته جعفرآباد
وزارت جهاد کشاورزی811811عبدالغنی داناییبانک کشاورزی

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 1488

-استان خراسان شمالی

- شهرستان راز و جرگالن 

روستای غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200عبداهلل اربابیبانک توسعه تعاون

3جاجرمخراسان شمالیاحداث اقامتگاه بومگردی1489
شهرستان جاجرم شوقان 

روستای چهاربید
20002000عبداهلل تقی پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1490
پرورش صنعتی گاو شیری با ظرفیت 

 راس25
3جاجرمخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم بخش مرکزی 

روستای خوشاب

وزارت جهاد کشاورزی24802480عبداهلل خدابندهبانک توسعه تعاون
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1491

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اهلل قلی

وزارت جهاد کشاورزی11881188عبداهلل شایگانبانک کشاورزی

1492
مشاغل ) راسی 3پرورش گاو شیری 

(خانگی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم روستای 

امیر آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200عبداهلل عبدلیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی465465عبداهلل نجاهیبانک کشاورزیروستای کالته بهار1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1493

1مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی1494

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

پست بانک
عبدالمطلب 

آباریان
وزارت جهاد کشاورزی100100

1495
- پرورش گوسفند مغانی با قوچ بروال 

افشار
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سکه
بانک توسعه تعاون

عبداله اکبر زاده 

شکرانلو
وزارت جهاد کشاورزی13761376

1496
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
وزارت جهاد کشاورزی243243عبداله حیرانیبانک کشاورزیروستای حصار اندف1فاروجخراسان شمالی

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل1497
 _خراسان شمالی

روستای بیدواز_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی251251عبداله خاکساربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی480480عبداله ریوف پورصندوق کارآفرینی امیدروستای نیستانه1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبورعسل1498

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبور عسل 1499
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای عراقی
وزارت جهاد کشاورزی251251عبداله عزتیبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی(عشایر )پرورش گوسفند داشتی 1500
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای فرطان
سازمان امور عشایر ایران500500عبداله نصیریبانک توسعه تعاون

2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی400پرورش بره پروار1501

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

گزباشی

بانک کشاورزی
عبدالوهاب بهره 

مندپور
وزارت جهاد کشاورزی23202320

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران1502
شهرستان جاجرم روستای 

قمیته
وزارت جهاد کشاورزی480480عبدالوهاب گرایلوبانک کشاورزی

2راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی نژاد مغانی1503
راز جرگالن روستای آلما 

دوشن
پست بانک

عبدل ناصر 

بهادری
وزارت جهاد کشاورزی10641064

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عذرا جعفریپست بانکروستای کشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1504
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3اسفراینخراسان شمالی راسی200بره پرواری 1505
خراسان شمالی اسفراین 

مجتمع عباس آباد
وزارت جهاد کشاورزی10441044عذرا شکوریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عذرا شیردلبانک توسعه تعاونروستای قلعه خان1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی1506

1شیروانخراسان شمالی راسی10پرورش گاو شیری 1507
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلهک
وزارت جهاد کشاورزی14001400عذرا قلی زادهبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1508
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
پست بانک

عذرا کاظمی قره 

جقه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی480480عربعلی عرب زادهبانک کشاورزیچشمه خالداباد1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1509

1510
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای گمهای اسحاق
سازمان امور عشایر ایران500500عزیز اله رحیمیبانک توسعه تعاون

1511
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای قره چاه
سازمان امور عشایر ایران500500عزیز اله روز خشپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری1512
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200عزیزاهلل محمدنیابانک توسعه تعاون

1513
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای قره چاه
سازمان امور عشایر ایران500500عزیزاله دیودلبانک توسعه تعاون

1514
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دهنه اجاق
پست بانک

عزیزاله کریم 

زاده تبریان
سازمان امور عشایر ایران400400

1515
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
پست بانک

عزیزاله مهمان 

نواز
سازمان امور عشایر ایران500500

1516
تولیدی صنایع دستی پارچه ها دست 

باف
30اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
پست بانک

عشرت کاوه 

رویین
19501950

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200عصمت درتومیپست بانکروستای درتوم1بجنوردخراسان شمالیدفتر خدمات بانکی روستای درتوم1517
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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1518
 راسی همراه با 95گوسفند داشتی 

اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای چشمه خالد آباد
وزارت جهاد کشاورزی13681368عصمت رازیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1519
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان
102100عصمت رمضانیانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1520
خراسان شمالی اسفراین 

روستای رویین
صندوق کارآفرینی امید

عصمت قاسم 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140

1مانه وسملقانخراسان شمالیکشت گیاه دارویی آویشن باغی1521

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کشانک

وزارت جهاد کشاورزی100100عصمت کالتهبانک توسعه تعاون

پست بانکروستای منصوران- -شیروان1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه و بچه گانه1522
عصمت 

محمدزاده زیارت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1523
 راسی اصالح شده 5پرورش گاو شیری 

هلشتاین
وزارت جهاد کشاورزی500500عطا سعادتیبانک توسعه تعاونروستای سنجد- شیروان 1شیروانخراسان شمالی

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه1524
-شیروان-خراسان شمالی

روستای برزل آباد
صندوق کارآفرینی امید

عفت خورسندی 

شامیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عفت سفیدیبانک کشاورزیروستا قوش تپه1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1525

وزارت جهاد کشاورزی11441144عفت صابریبانک توسعه تعاونروستایی داشلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی1526

415415عقیل اسماعیلیانبانک توسعه تعاونروستای خبوشان1فاروجخراسان شمالیخرید نیسان1527
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

وزارت جهاد کشاورزی880880عقیل باژنبانک کشاورزیروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سنگین شیری1528

1529
 راسی همراه با 63گوسفند داشتی 

(عشایر)اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای رویین
سازمان امور عشایر ایران400400عقیل قیصربانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1530
خراسان شمالی شیروان 

روستا چورچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152عقیل یوسف زادهبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیسنخواست3جاجرمخراسان شمالیکاشت زعفران1531
علی ابراهیمی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی720720
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5مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی1532

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

شورک

وزارت جهاد کشاورزی59805980علی احمدیبانک کشاورزی

1533
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای توی
بانک توسعه تعاون

علی اسکندری 

راد
سازمان امور عشایر ایران490490

وزارت جهاد کشاورزی524524علی اسماعیلیبانک کشاورزیروستای مالحسن2مانه وسملقانخراسان شمالی راس55پرورش گوسفند داشتی1534

2مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی1535

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

حسن سو

صندوق کارآفرینی امید
علی اصغر 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 1536
خراسان شمالی شیروان 

روستا حصار گلیان
وزارت جهاد کشاورزی100100علی اصغر بیابانیصندوق کارآفرینی امید

1جاجرمخراسان شمالی کلنی100پرورش زنبور عسل 1537

خراسان شمالی شهرستان 

- جاجرم بخش شوقان

روستای بام

وزارت جهاد کشاورزی120120علی اصغر پاکدلپست بانک

1538
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای نیاب
پست بانک

علی اصغر 

جعفری
سازمان امور عشایر ایران500500

1539
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

منگلی علیا
بانک کشاورزی

علی اصغر حسن 

زاده
سازمان امور عشایر ایران500500

1540

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

شورک

بانک کشاورزی
علی اصغر 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی871871

1541
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 یروستتای کالت
سازمان امور عشایر ایران500500علی اصغر داودیپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیکشت زعفران یک هکتار1542

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

گراتی

بانک کشاورزی
علی اصغر رباط 

سرپوشی
وزارت جهاد کشاورزی240240

2شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گاو شیری1543

- خراسان شمالی 

شهرستان شیروان روستا 

پس کوه هنامه

وزارت جهاد کشاورزی13301330علی اصغر رفعتبانک کشاورزی
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2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت گل محمدی1544

-شهرستان مانه وسملقان

روستای حصه -بخش مانه

گاه یا اسالم اباد

پست بانک
علی اصغر 

شهرامیان
وزارت جهاد کشاورزی500500

1545
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای قره چاه صفی آباد
پست بانک

علی اصغر 

صحرائی
سازمان امور عشایر ایران400400

1546
شهرک گلخانه ای تولید محصوالت 

گلخانه ای
120اسفراینخراسان شمالی

 جاده 35اسفراین، کیلومتر 

زرق آباد، شرکت کشت و 

صنعت اسفراین

بانک کشاورزی
علی اصغر 

ضرغامی
وزارت جهاد کشاورزی133700133700

صندوق کارآفرینی امیدروستای چری1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1547
علی اصغر عدلی 

چری
وزارت جهاد کشاورزی280280

1شیروانخراسان شمالی راسی4پرورش گوساله پرواری 1548
خراسان شمالی شیروان 

روستا گلیان
بانک توسعه تعاون

علی اصغر 

عطاردی
وزارت جهاد کشاورزی160160

1549
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای چهل دختران
سازمان امور عشایر ایران502500علی اصغر علیزادهپست بانک

1شیروانخراسان شمالی راس2پرورش گاو شیری 1550
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای فجر آباد
پست بانک

علی اصغر 

غالمزاده بزآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1551
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای اتیمز
سازمان امور عشایر ایران500500علی اصغر قادریبانک توسعه تعاون

2اسفراینخراسان شمالیکلنی1552220

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای فرطان نبش 

1شهید سیرغانی 

بانک کشاورزی
علی اصغر قلعه 

نوی
وزارت جهاد کشاورزی275275

پست بانکروستای گریوان1بجنوردخراسان شمالیدفتر خدمات بانکی روستای گریوان1553
علی اصغر گل 

حسنی
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زعفران1554
خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
صندوق کارآفرینی امید

علی اصغر 

محزون
وزارت جهاد کشاورزی300300

1555

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

بانک کشاورزی
علی اصغر والی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی911911
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1556
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای حسن اباد
سازمان امور عشایر ایران400400علی افراسیابیپست بانک

1557
 راسی همراه با 79گوسفند داشتی 

(عشایر)اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای کالته حاج علیخان
سازمان امور عشایر ایران506506علی افراسیابیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالی راسی70بهسازی جایگاه بره پرواری 1558
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای گسک
بانک کشاورزی

علی اکبر 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی476476

1شیروانخراسان شمالیتولید و کاشت گل محمدی1559
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
پست بانک

علی اکبر 

احمدیان برزل 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی100100

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1560
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
پست بانک

علی اکبر اکبری 

برزل آباد
وزارت جهاد کشاورزی150150

3اسفراینخراسان شمالی(نوسازی) راسی 195بره پروار1561
-اسفراین-خراسان شمالی

حصاری گازرانی
وزارت جهاد کشاورزی16541654علی اکبر ثامنیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی110110علی اکبر جعفریصندوق کارآفرینی امیدروستای تیتکانلو1فاروجخراسان شمالیپرورش گل محمدی1562

بانک توسعه تعاونعشایر قره میدان4مانه وسملقانخراسان شمالی راسی200گوسفند داشتی1563

علی اکبر 

حسامی 

چادرنشین 

قهرمانلو

سازمان امور عشایر ایران19201920

1564

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

زرد

وزارت جهاد کشاورزی12841284علی اکبر دلشادبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی1565

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

بیار

وزارت جهاد کشاورزی400400علی اکبر سعادتیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی1566
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400علی اکبر سعادتیبانک توسعه تعاون
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1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1567

بجنورد صندل آباد خیابان 

شهید رجایی کوچه امیر 

کبیر

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100علی اکبر علیزادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی90008517علی اکبر عمارلوبانک توسعه تعاونفاروج روستای خبوشان7فاروجخراسان شمالیپرورش شتر مولد1568

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1569
بجنورد صندل آباد خیابان 

23 پالک1غدیر 
صندوق کارآفرینی امید

علی اکبر قره 

مقصودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالیپرورش بره پرواری1570
خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
پست بانک

علی اکبر قنبر 

علی پور
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت جهاد کشاورزی11121112علی اکبر کبیریپست بانکزرنه1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ1571

بانک کشاورزیروستای اسکندر آباد3اسفراینخراسان شمالیهکتار زعفران157210
علی اکبر گرمه 

ای
وزارت جهاد کشاورزی24002400

3اسفراینخراسان شمالی(صنعتی  ) راسی 200بره پروار 1573
-اسفراین - خراسان شمالی 

. مجتمع عباس آباد 
وزارت جهاد کشاورزی10801080علی اکبر محبتیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای کالته یاور1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1574
علی اکبر محمد 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1575
 65پرورش گوسفند داشتی مغانی 

راس قوچ بروال افشار2راسی و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا قلندر اباد
بانک توسعه تعاون

علی اکبر 

محمدی سه یک 

آب

وزارت جهاد کشاورزی950950

9فاروجخراسان شمالی راسی50پرورش گاو شیری صنعتی 1576
روستای سه گنبد منزل 

علی اکبری سه گنبد
وزارت جهاد کشاورزی94709470علی اکبریبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گاو شیری1577

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

مهمانک

وزارت جهاد کشاورزی720720علی الهیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی240240علی امانیصندوق کارآفرینی امیدقاسم اباد1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1578

1579
 راسی به 63پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای قلعه سفید
سازمان امور عشایر ایران404400علی امانی مطلقپست بانک
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وزارت جهاد کشاورزی280280علی امیری یامصندوق کارآفرینی امیدفاروج روستای یام1فاروجخراسان شمالیکشت زعفران1580

2اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی80بره پروار 1581
خراسان شمالی 

روستای خیراباد_اسفراین_
وزارت جهاد کشاورزی543543علی اولیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی31403140علی آزادی طلببانک کشاورزیروستای امیراباد گیفان4بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک1582

صندوق کارآفرینی امیدروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1583
علی آغاسی 

جعفرآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

2شیروانخراسان شمالی راسی71پرورش گوسفند خالص کردی 1584
خراسان شمالی شیروان 

روستا یاسر اباد
وزارت جهاد کشاورزی14901490علی بابا پور سکهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی320320علی باغچقیبانک کشاورزیروستای باغچق1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری1585

2بجنوردخراسان شمالیپرورش بره پروار1586
- 1فاز - شهرک - باغچق 

کوچه آالداغ
وزارت جهاد کشاورزی13381338علی باغچقیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی494494علی باغچیقیبانک کشاورزیروستای باغچق1بجنوردخراسان شمالیراسی4گاو شیری 1587

1588
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

عشایر سیار
سازمان امور عشایر ایران400400علی برزوبانک توسعه تعاون

1589
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای قره جبایر
بانک توسعه تعاون

علی برقی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران400400

وزارت جهاد کشاورزی240240علی پاسبانیبانک کشاورزیروستای کالب1بجنوردخراسان شمالیبره پرواری1590

وزارت جهاد کشاورزی480480علی پاک زادبانک کشاورزی.........................راز 1راز و جرگالنخراسان شمالیبره پروار1591

وزارت جهاد کشاورزی11201120علی پسندیدهپست بانکروستای حسن اباد گیفان3بجنوردخراسان شمالیگاو شیری1592

وزارت جهاد کشاورزی13201320علی پورحکمتبانک کشاورزیبجنورد روستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیگوساله پرواری1593
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2اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی79پرورش گوسفندداشتی1594
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای سنجبین
بانک کشاورزی

علی جان 

سمیعی پرتان
سازمان امور عشایر ایران506506

وزارت جهاد کشاورزی960960علی جعفریبانک کشاورزیروستای مالحسن2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گاو شیری1595

2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی1596
روستای - بخش سملقان 

20کشانک امام خمینی 
سازمان امور عشایر ایران10201020علی جعفریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی152152علی جوانبانک توسعه تعاونروستا چور چوری1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی1597

سازمان امور عشایر ایران600600علی حاجیانپست بانکعشایر جیرانسو4مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی1598

2مانه وسملقانخراسان شمالیایجاد دامداری سنتی1599

خراسان شمالی، شهرستان 

مانه و سملقان روستای 

اسپاخو

وزارت جهاد کشاورزی500500علی حسن زادهصندوق کارآفرینی امید

1600
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دهنه اجاق
سازمان امور عشایر ایران500500علی حسنی فرپست بانک

1شیروانخراسان شمالیپرورش گوساله پرواری1601
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای تنسوان
وزارت جهاد کشاورزی10801080علی حسین زادهپست بانک

2گرمهخراسان شمالیراسی گوسفند داشتی90طرح 1602
شهرستان گرمه اراضی 

خمینی اباد
وزارت جهاد کشاورزی17121712علی حسین زادهبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1603
خراسان شمالی شیروان 

روستا مرغزار
پست بانک

علی حسین 

سهرابی
وزارت جهاد کشاورزی100100

بانک کشاورزیرازوجرگالن روستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیکاشت زعفران1604
علی حسین 

فالح یردوقدی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1605

خراسان شمالی بجنورد 

روستای علی اباد کوچه 

16گلستان پ

بانک توسعه تعاون
علی حسین 

وحدانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2جاجرمخراسان شمالی راسی گوسفند داشتی80اصالح نژاد 1606

شهرستان - خراسان شمالی

شوقان روستای -جاجرم

چهاربید

وزارت جهاد کشاورزی780780علی حصاریپست بانک
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بانک کشاورزیعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی120گوسفند 1607
علی خان گلدی 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران970970

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100علی درتومیبانک توسعه تعاونروستای درتوم1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1608

1609
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای حسن آباد اردغان
سازمان امور عشایر ایران400400علی دستورانیپست بانک

5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 1610

شهرستان -خراسان شمالی 

دهستان -راز و جرگالن 

روستای غالمان-غالمان 

وزارت جهاد کشاورزی200200علی رحیمیبانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالیتولید محصوالت گلخانه ای1611
شهرستان جاجرم بخش 

روستای دو برجه-شوقان 
وزارت جهاد کشاورزی160160علی رحیمیپست بانک

سازمان امور عشایر ایران19201920علی رضا جهاشیبانک توسعه تعاونعشایر قره میدان4مانه وسملقانخراسان شمالیتولید و پرورش گوسفند داشتی1612

3اسفراینخراسان شمالی راسی195بره پروار1613

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

بزنج

وزارت جهاد کشاورزی10391039علی رضاییبانک کشاورزی

1614
پرواربندی )نوسازی دامداری روستایی

(گوساله نر 
1جاجرمخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم بخش جلگه 

سنخواست روستای کالته 

شور

وزارت جهاد کشاورزی10401040علی رضاییپست بانک

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1615
خراسان شمالی شیروان 

روستا خادمی فجراباد
وزارت جهاد کشاورزی100100علی رمضانیبانک توسعه تعاون

1گرمهخراسان شمالیتوسعه باجه خدمات بانکی پست بانک1616
شهرستان - خراسان شمالی

روستای دشت- گرمه
200200علی رمضانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2شیروانخراسان شمالی راسی95پرورش گوسفند داشتی 1617
شیروان بخش زوارم روستا 

ورقی
وزارت جهاد کشاورزی15521552علی زوارمیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی780780علی ساجدیبانک کشاورزیشهر راز1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1618
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وزارت جهاد کشاورزی240240علی سبزیبانک کشاورزیروستای نیشکش1اسفراینخراسان شمالیهکتاری1کشت زعفران 1619

1620
پرورش گاوشیری صنعتی به ظرفیت 

 راس20
3فاروجخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

فاروج بخش مرکزی 

روستای تیول

بانک کشاورزی
علی سیاوشی 

فاروجی
وزارت جهاد کشاورزی34403440

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1621
 _خراسان شمالی

روستای ایزی_اسفراین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی شاکریبانک توسعه تعاون

2اسفراینخراسان شمالی راسی19پروانه گاو شیری 1622
خراسان شمالی اسفراین 

روستای نیشکیش
وزارت جهاد کشاورزی16721672علی شرقیبانک کشاورزی

1623
راسی همراه با 79پرورشگوسفند داشتی 

اصالح نزاد دام
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای چهل دختران
سازمان امور عشایر ایران250250علی شعبانیبانک کشاورزی

3جاجرمخراسان شمالیواحد صنعتی پروار بندی بره1624

خراسان شمالی بخش 

مرکزی جاجرم روستای 

محمد اباد طبر

وزارت جهاد کشاورزی26982698علی شیردلبانک کشاورزی

1625
خرید گاو شیری و علوفه مورد نیاز یک 

 راسی15دوره 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای خوش
وزارت جهاد کشاورزی13201320علی شیریبانک کشاورزی

1626
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای باباچشمه
سازمان امور عشایر ایران400400علی صحرائیپست بانک

2اسفراینخراسان شمالی راسی20گوساله پروار 1627

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

استعین

وزارت جهاد کشاورزی816816علی طالبیبانک کشاورزی

1628
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای چهل دختران
سازمان امور عشایر ایران403403علی عاقبتیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیدامداری1629
- بخش حصارگرمخان

روستای قشالق عبدل آباد
وزارت جهاد کشاورزی549549علی عبدل آبادیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1630

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

مهمانک

200200علی علی پورپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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2اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی63پرورش گوسفندداشتی1631
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای حسن آباد گراتی
سازمان امور عشایر ایران404404علی علی زادهبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی عیسیبانک توسعه تعاونروستای دهگاه2بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1632

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دهنده گاو شیری اصالح نژاد1633
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200علی غالمانیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1634
علی فاطمی 

جعفرآباد
وزارت جهاد کشاورزی280280

2اسفراینخراسان شمالیطرح تولید بافندگی چادر شب و حوله1635
کوجه -روستای رویین

شهید خدابنده
782200علی فرهادیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیپروزش زنبور عسل1636

روستای گریوان خ شهدا 

کوچه شعبه نفت 16شهدا

7پ1

وزارت جهاد کشاورزی280280علی فضایلی فرصندوق کارآفرینی امید

1637
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای قره جبایر
سازمان امور عشایر ایران500500علی فناییپست بانک

1638
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای ابری تپه
بانک کشاورزی

علی فنائی 

اردغان
سازمان امور عشایر ایران640640

1639
 ) راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

سست
سازمان امور عشایر ایران404404علی فوالدیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیطرح پرورش بره پروار1640
روستای محمد - بجنورد 

24آباد پالک 
سازمان امور عشایر ایران476476علی فیاضیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500علی فیروزهصندوق کارآفرینی امیدروستای فیروزه1بجنوردخراسان شمالیخرید دام1641

1شیروانخراسان شمالی راس19پرورش بره پرواری1642
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بلقان علیا
وزارت جهاد کشاورزی100100علی قاسمی نیاپست بانک

1643
اصالح نژاد - بهسازی گوسفند داشتی 

دام سبک
2جاجرمخراسان شمالی

- شوقان - خراسان شمالی 

روستای کالته شوقان
پست بانک

علی قلی زاده 

پهلوانلو
وزارت جهاد کشاورزی580580
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2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران1644

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عزیزآباد

وزارت جهاد کشاورزی850850علی قهرمانپست بانک

1645
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای محرم آباد
سازمان امور عشایر ایران502500علی کاظمی تبارپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی971971علی کچرانلوییبانک کشاورزیروستای کچرانلو1بجنوردخراسان شمالیپرورش بره پرواری1646

2گرمهخراسان شمالیهکتاری کشت زعفران2طرح 1647
روستای - شهرستان گرمه

چشمه خان
وزارت جهاد کشاورزی504504علی کریمیبانک کشاورزی

1648
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای کالته میرزا رحیم
سازمان امور عشایر ایران506506علی کمالیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1649
خراسان شمالی شیروان 

روستا دوین
وزارت جهاد کشاورزی100100علی گل سیبپست بانک

1650
راسی و علوفه یک 15خرید گاو شیری 

دوره
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی روستای 

سارمران
وزارت جهاد کشاورزی13201320علی گنجیبانک کشاورزی

1651
 راسی به 63پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
سازمان امور عشایر ایران400400علی لطفیپست بانک

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز 1652
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا باغ
وزارت جهاد کشاورزی150150علی لطیفیپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیراس100پرورش گوسفند داشتی 1653
-شهرستان مانه و سملقان

روستای شهرآبادکرد
وزارت جهاد کشاورزی17001700علی مجردبانک کشاورزی

3اسفراینخراسان شمالی(صنعتی) راسی200بره پرواری 1654
خراسان شمالی اسفراین 

مجتمع عباس آباد
وزارت جهاد کشاورزی10401040علی محبتیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیراه اندازی دامداری1655

خراسان شمالی بجنورد 

حصار گرمخان روستای قره 

خانبندی

وزارت جهاد کشاورزی880880علی محبوبیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای حصارچه1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور و ادوات1656
علی محمد 

جمالی
وزارت جهاد کشاورزی510510



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 

1657

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

یاالنچی

بانک کشاورزی
علی محمد 

خوردوستان
وزارت جهاد کشاورزی10771077

1658
راسی همراه 63پرورش گوسفند داشتی 

اصالح نژاد
بانک کشاورزیاسفراین روستای سرخ قلعه3اسفراینخراسان شمالی

علی محمد 

داورپناه
سازمان امور عشایر ایران506506

1659
پرورش گوسفند داشتی اصالح 

راسی65نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای سنجبینی
بانک کشاورزی

علی محمد 

رحمانی
سازمان امور عشایر ایران506506

6فاروجخراسان شمالیبسته بندی شیرینی و بستنی1660
خراسان شمالی شهرستان 

فاروج روستای مایوان
صندوق کارآفرینی امید

علی محمد ژاله 

مایوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1661
خراسان شمالی شیروان 

روستا دوین
پست بانک

علی محمد 

شعبانی دوین
وزارت جهاد کشاورزی100100

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل1662

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

عراقی

وزارت جهاد کشاورزی251251علی محمد عزتیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیعشایر جیرانسو4مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی1663
علی محمد 

قلیزاده کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران27202720

1664
 6احداث باغ گل محمدی به مساحت 

هکتار
بانک کشاورزیکالته چشم سید1راز و جرگالنخراسان شمالی

علی محمد 

مجیدی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1بجنوردخراسان شمالیراسی6پرورش گاوشیری روستایی1665
بجنورد گرمخان روستای 

عبدل آباد
بانک کشاورزی

علی محمد 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی528528

وزارت جهاد کشاورزی18301830علی محمدیبانک کشاورزیروستای قارلق مجتمع قارلق3بجنوردخراسان شمالیپرواربره1666

1فاروجخراسان شمالیکشت زعفران1667
روستای - شهرستان فاروج 

جعفرآبادسفلی
صندوق کارآفرینی امید

علی مردان 

دوستی
وزارت جهاد کشاورزی280280

2اسفراینخراسان شمالی راسی132بره پروار 1668
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای سارمران
وزارت جهاد کشاورزی692692علی مقدسی ثانیبانک کشاورزی

1669
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیتیتکانلو1فاروجخراسان شمالی

علی منصوری 

جعفرآباد
وزارت جهاد کشاورزی405405
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1670
 راسی 95پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ ژن دار بروال4و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا گلیان
وزارت جهاد کشاورزی21002100علی مهربانپست بانک

1671
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

اسفراین بخش صفی آباد 

روستای قره چاه
سازمان امور عشایر ایران500500علی مهرگانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی18641864علی نظریبانک توسعه تعاونروستای زیدر2شیروانخراسان شمالیپرورش گاو شیری1672

1673
 راسی کوچک 15گاو شیری 

(خرید گاو شیریو خرید علوفه)روستایی
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای حصار کردها
وزارت جهاد کشاورزی13201320علی نظریبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی79پرورش گوسفندداشتی1674
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای چهل دختران
سازمان امور عشایر ایران500500علی نوروزیبانک توسعه تعاون

1675

پرورش گوسفند داشتی بره - دامداری 

 راس گوسفند 100پرواری با نگهداری 

 راس بره50و 

وزارت جهاد کشاورزی14901490علی نیستانیپست بانکبجنورد روستای نیستانه1بجنوردخراسان شمالی

2مانه وسملقانخراسان شمالیتولید و پرورش گوسفند داشتی1676

مراوه تپه منطقه عشایری 

کوه شاه جهان -بهارمیدان

عشایره قره میدان

سازمان امور عشایر ایران480480علی وطن پرستبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای گراتی1677
شهرستان - خراسان شمالی

روستای گراتی- اسفراین
200200علی ولی پورپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2اسفراینخراسان شمالی(روستایی) راسی19خرید گاوشیری 1678

اسفراین -خراسان شمالی 

دهستان زرق -بخش آذری 

روستای درازپی-آباد

وزارت جهاد کشاورزی16721672علی یوسف آبادیبانک کشاورزی

1679
در ... تولید و بسته بندی جوانه گندم و 

گلخانه
1شیروانخراسان شمالی

-شیروان-خراسان شمالی

روبروی - روستای چلو

دبستان برکت

وزارت جهاد کشاورزی180180علی یوسفیانپست بانک

1680
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
بانک توسعه تعاون

علیجان وفایی 

قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

پست بانکشهرستان شیروان روستاچلو1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1681
علیخان 

معصومی فرد
وزارت جهاد کشاورزی100100
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی14001400علیرضا اکبریبانک توسعه تعاونروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ1682

1گرمهخراسان شمالیطرح یک هکتاری زعفران1683
- درق- شهرستان گرمه

مشاع شهید چمران
وزارت جهاد کشاورزی315315علیرضا امانیبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی(بهسازی)راسی 45گوساله پروار 1684

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

درازپی

وزارت جهاد کشاورزی22882288علیرضا پیریبانک کشاورزی

1685
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

3روستای منبع شماره 
سازمان امور عشایر ایران400400علیرضا تنهابانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1686
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100علیرضا جنگجوپست بانک

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران1687
شهرستان جاجرم روستای 

کرف
وزارت جهاد کشاورزی240240علیرضا رحیمیبانک کشاورزی

2فاروجخراسان شمالیتولیدی پوشاک مردانه1688
روستای سیاهدشت جنب 

ساختمان دهیاری
بانک توسعه تعاون

علیرضا رضایت 

فاروجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

2اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی55گوسفند داشتی 1689
خراسان شمالی ـ اسفراین ـ 

روستای نقی اباد
وزارت جهاد کشاورزی291291علیرضا رضائیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیقاسم اباد3اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1690
علیرضا 

شیرمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی480480

1691

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

(دهنه دلبر)کالته قمو

وزارت جهاد کشاورزی20002000علیرضا صداقتپست بانک

1692
اصالح باغات انگور به روش نوین و 

داربستی
1فاروجخراسان شمالی

روستای -شهرستان فاروج 

خواجه ها
بانک کشاورزی

علیرضا علیزاده 

قوچانی
وزارت جهاد کشاورزی324324

بانک توسعه تعاونشیروان روستا چلو1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش بره پرواری 1693
علیرضا فرهادی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی100100

3مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش زنبور عسل1694

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

منصور آباد

بانک کشاورزی
علیرضا کشاورز 

قهرمانلو
وزارت جهاد کشاورزی18881888
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2اسفراینخراسان شمالی راسی60بهسازی بره پرواری 1695
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای فرطان
بانک کشاورزی

علیرضا کوکبی 

پرتان
وزارت جهاد کشاورزی409409

وزارت جهاد کشاورزی490490علیرضا گرمهبانک کشاورزیروستای اسکند آباد1اسفراینخراسان شمالیهکتاری2کشت زعفران 1696

1697
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
سازمان امور عشایر ایران507500علیرضا لطفیپست بانک

2گرمهخراسان شمالی راسی گاو دو رگ شیری15طرح 1698
روستای - شهرستان گرمه

چشمه خان
پست بانک

علیرضا موسی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی776776

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران1699
شهرستان جاجرم بخش 

روستای طبر-شوقان 
وزارت جهاد کشاورزی480480علیرضا نظافتیبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل1700
 _خراسان شمالی

روستای بیدواز_اسفراین
بانک کشاورزی

علیمحمد 

عبداهلل زاده
وزارت جهاد کشاورزی251251

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080عهدیه بیدکیصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1701

بانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش گاو شیری1702
عوض محمد 

ایمانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1703
 راسی به 63پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای سرچشمه
پست بانک

عوض محمد 

عبدالهی
سازمان امور عشایر ایران500400

1704
 راس در 19پرواربندی بره به ظرفیت 

دوره
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا فجراباد
پست بانک

عید محمد برات 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی100100

بانک کشاورزیروستای گریوان1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند پروار1705
عید محمد 

شهریار
وزارت جهاد کشاورزی387387

بانک کشاورزیروستای توی2اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1706
عید محمد 

علیزاده تویی
وزارت جهاد کشاورزی480480

بانک توسعه تعاونروستا قوش تپه2راز و جرگالنخراسان شمالیراس10گاو شیری 1707
عید محمد 

محمد پور
وزارت جهاد کشاورزی14001400

1708
 ) راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر
3اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای چهل دختران
بانک توسعه تعاون

عید محمد 

نوروزی
سازمان امور عشایر ایران400400

1709
 100بهسازی پرورش گوسفند داشتی 

راسی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

روستای بام- شوقان 
بانک توسعه تعاون

عید محمد 

هنرجو
وزارت جهاد کشاورزی543543
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2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل1710
 _خراسان شمالی 

روستای کالت_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی251251عیسی براتیانبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران18001800عیسی جمالیصندوق کارآفرینی امیدعشایر قلعه خان2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی70گوسفند داشتی1711

بانک کشاورزیاسفراین کمربندی1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعغران1712
عیسی خان 

حاتمی
وزارت جهاد کشاورزی960960

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1713

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

خرتوت

200200عیسی رجب پورپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1جاجرمخراسان شمالی راسی45نوسازی گوسفند داشتی 1714

خراسان شمالی شهرستان 

- جاجرم بخش شوقان

روستای چشمه طبری

بانک توسعه تعاون
عیسی علیداد 

پهلوانلو
وزارت جهاد کشاورزی380380

1بجنوردخراسان شمالیبره پرورای کردی1715
شهرستان بجنورد روستای 

فیروزه
وزارت جهاد کشاورزی430430عیسی فیروزهصندوق کارآفرینی امید

1716
- پرورش بره پرواری اصالح نژاد بروال 

عشایری- افشار 
2شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

سایت - شهرستان شیروان 

عشایری دوین

سازمان امور عشایر ایران16001600عیسی نصیریبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوساله پرواری1717
روستای بیدکی منزل 

عیسی نیک پویان
بانک کشاورزی

عیسی نیک 

پویان
وزارت جهاد کشاورزی760760

1بجنوردخراسان شمالیخرید خودرو1718
روستای اهلل وردیخان 

13خیابان امام رضا پالک 
270270عیسی وحدانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1شیروانخراسان شمالی راسی50پرورش گوسفند داشتی 1719
خراسان شمالی شیروان 

روستا زوارم
صندوق کارآفرینی امید

غریب رضا 

بهجتی زوارم
وزارت جهاد کشاورزی600600

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1720

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین 

آباد خ جهاد

پست بانک
غزال میرزایی 

قهرمانلو
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

15فاروجخراسان شمالیمجتمع خدماتی رفاهی بین راهی1721
اراضی روستای جعفر آباد 

 فاروج به قوچان7کیلومتر 
پست بانک

غفار علی جعفر 

زاده
1700017000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1اسفراینخراسان شمالیکلنی120پرورش زنبورعسل1722
 _خراسان شمالی 

روستای فرطان_اسفراین
بانک کشاورزی

غالم حسین 

سیروسی
وزارت جهاد کشاورزی155155

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی1723

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

گرمک

بانک کشاورزی
غالم رضا 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی454454

وزارت جهاد کشاورزی400400غالم ریحانیصندوق کارآفرینی امیدکشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت گل محمدی1724

وزارت جهاد کشاورزی880880غالمحسن ترکانلوبانک کشاورزیروستای نوده چناران1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری1725

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران1726

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

بانک کشاورزی

غالمحسن 

محمد یوسفی 

بهلولی احمدی

وزارت جهاد کشاورزی925925

2بجنوردخراسان شمالیدامداری1727
بخش گرمخان روستای 

قشالق عبدل آباد
وزارت جهاد کشاورزی13381338غالمحسین برزگربانک توسعه تعاون

1728
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-خراسان شمالی اسفراین

-بخش بام و صفی آباد

روستای قره چاه

بانک کشاورزی
غالمحسین 

سعیدنژاد
سازمان امور عشایر ایران500500

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 1729
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
بانک توسعه تعاون

غالمحسین 

شاهین فر
وزارت جهاد کشاورزی200200

2اسفراینخراسان شمالی راس15گاوشیری 1730
خراسان شمالی اسفراین 

روستای چهل حصار
بانک کشاورزی

غالمحسین 

عبدلی حصارگ
وزارت جهاد کشاورزی13201320

وزارت جهاد کشاورزی480480غالمحسین لطفیصندوق کارآفرینی امیدکالته علیمردان1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1731

1گرمهخراسان شمالی هکتاری2طرح کشت گل محمدی 1732
روستای - شهرستان گرمه 

اراضی سرخ خانه- دشت 
وزارت جهاد کشاورزی139139غالمرضا اکبریبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالی راسی99گوسفند داشتی 1733
 _خراسان شمالی

روستای فرطان_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی390390غالمرضا آزریبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1734
خراسان شمالی شیروان 

روستا دوین
وزارت جهاد کشاورزی100100غالمرضا آوایپست بانک

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 1735
خراسان شمالی شیروان 

روستا باغان
پست بانک

غالمرضا باقرزاده 

باغان
وزارت جهاد کشاورزی100100
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2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گوسفند داشتی1736

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

وزارت جهاد کشاورزی704704غالمرضا پارسابانک کشاورزی

1737
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

3روستای منبع شماره 
سازمان امور عشایر ایران502500غالمرضا تنهاپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 1738
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
بانک توسعه تعاون

غالمرضا خوش 

بیان
وزارت جهاد کشاورزی200200

1739
اصالح باغات انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای مایوان1فاروجخراسان شمالی

غالمرضا دردایی 

مایوان
وزارت جهاد کشاورزی212212

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1740
خراسان شمالی شیروان 

روستا رزمقان
بانک توسعه تعاون

غالمرضا دولت 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی152152

1741
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای اتیمز
پست بانک

غالمرضا رحیم 

زاده
سازمان امور عشایر ایران507500

بانک توسعه تعاونعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی150گوسفند داشتی1742
غالمرضا 

رستمیان کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران12801280

1743
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای اتیمز
سازمان امور عشایر ایران404404غالمرضا زمانیبانک کشاورزی

1744
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای صوم امیر قلی
سازمان امور عشایر ایران506506غالمرضا سرورنیابانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالی راسی90طرح پروار بندی بره 1745
روستای - شهرستان گرمه

رباط قربیل
وزارت جهاد کشاورزی648648غالمرضا شادکامپست بانک

1گرمهخراسان شمالی راسی گوسفند اصالح نژاد60طرح 1746
روستای - شهرستان گرمه

دشت
وزارت جهاد کشاورزی640640غالمرضا شجاعیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی22502250غالمرضا صحرائیبانک کشاورزیاراضی روستای زیارت3شیروانخراسان شمالیواحد پرورش گاو شیری1747

1748
 راسی به 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

دلو چاه
سازمان امور عشایر ایران500500غالمرضا فیاضپست بانک

1749
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای فرطان
سازمان امور عشایر ایران506506غالمرضا قلی زادهبانک کشاورزی
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بانک توسعه تعاونعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی1750
غالمرضا قلیزاده 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران860860

وزارت جهاد کشاورزی19081908غالمرضا محزونبانک توسعه تعاونروستای قلعه قشون1راز و جرگالنخراسان شمالیبره پرواری1751

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران1752

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کوشکی راجی

بانک کشاورزی
غالمرضا مهدوی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی370370

1753
راسی همراه 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر)اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای حصاری گازرانی
سازمان امور عشایر ایران400400غالمرضا نقی زادهپست بانک

2بجنوردخراسان شمالیتولید ادوات کشاورزی1754
انتهای کالته -بجنورد 

آذرسا روبروی باغ مشهدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400غالمرضا نوریپست بانک

1755
 ) راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای بانیدر
سازمان امور عشایر ایران500500غالمرضا هدایتیبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی راسی10گاو شیری 1756
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای قزاقی
وزارت جهاد کشاورزی880880غالمرضا ولی زادهبانک کشاورزی

1757
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین-خراسان شمالی

گمهای - روستای اردغان 

اسحاق

سازمان امور عشایر ایران500500غالمعلی امانیپست بانک

2اسفراینخراسان شمالیبازیافت پالستیک1758
روستای کوشکی کوچه 

قالیشویی ساحل
صندوق کارآفرینی امید

غالمعلی شیخ 

امیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

2گرمهخراسان شمالیباجه خدمات بانکی پست بانک1759
خراسان شمالی شهرستان 

گرمه ایور میدان ولیعصر
پست بانک

غالمعلی شیخ 

زاده
400400

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2اسفراینخراسان شمالیراسی160بره پروار 1760

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

ایرج

بانک کشاورزی
غالمعلی عاقبتی 

ایرج
وزارت جهاد کشاورزی500500

2اسفراینخراسان شمالی راسی16گوساله پروار 1761
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای سست
وزارت جهاد کشاورزی651651غالمعلی قادر یبانک کشاورزی

1762
 ) راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

شهرک عباس آباد
بانک کشاورزی

غالمعلی قبادی 

سرخ قلعه
سازمان امور عشایر ایران404404
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1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیرده1763

بجنورد روستای باغچق بعد 

از میدان خیابان دوم پالک 

13

بانک کشاورزی
غالمعلی کرامتی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی432432

1764

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کاستان

وزارت جهاد کشاورزی911911غالمعلی مرگانبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبور 1765
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای دهنه اجاق
بانک کشاورزی

غالممحسین 

حیدر ی
وزارت جهاد کشاورزی250250

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1766
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100غنچه گل کوثریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1767
سرحد - شهرستان شیروان 

تکمران روستا ملوانلو
وزارت جهاد کشاورزی150150فاضل فاضلی کیاپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1768
شهرستان راز و جرگالن 

روستای غالمان
بانک کشاورزی

فاطمه ابراهیم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی360360

وزارت جهاد کشاورزی280280فاطمه اجتماعیصندوق کارآفرینی امیداراضی تیول فاروج- فاروج 1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1769

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1770
بجنورد روستای نوده کوچه 

شهید رستمی
پست بانک

فاطمه 

اسکندریان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

5شیروانخراسان شمالیتولید زیورآالت سنتی1771
-شیروان-خراسان شمالی

روستای منصوران-زیارت
بانک توسعه تعاون

فاطمه اکبرزاده 

فروتن
وزارت صنعت، معدن و تجارت16241624

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه اوندبانک کشاورزیجلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1772

2اسفراینخراسان شمالیراسی10گاو شیری 1773
روستای نیش -اسفراین

کیش
وزارت جهاد کشاورزی880880فاطمه ایرانیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1774
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100فاطمه آدینه ییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی14901490فاطمه باغچقیبانک کشاورزیروستای باغچق جنب اسیاب2بجنوردخراسان شمالی راسی190بره پرواری 1775
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100100فاطمه باقریصندوق کارآفرینی امیدروستای مهراباد1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1776
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای زرق اباد2اسفراینخراسان شمالیقالیبافی1777
فاطمه براتی 

نیشکشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

120120فاطمه براتیانپست بانکروستای یام1فاروجخراسان شمالیچرم دوزی1778
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی1779
خراسان شمالی شیروان 

روستا رزمقان
پست بانک

فاطمه بگم 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1اسفراینخراسان شمالی کلنی105پرورش زنبور عسل 1780
 _خراسان شمالی 

روستای فرطان_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی137137فاطمه بوربوربانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه بیدکیپست بانکروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1781

1بجنوردخراسان شمالیفرش دستباف1782
بجنورد روستای بیدک ک 

بهارستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه بیدکیپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدشیروان روستای تفتازان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی1783
فاطمه بیگم 

سیدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1784
روستای محمدعلی پهلوان 

23خ کاوه پ 
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه بیگم 

مرتضوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1فاروجخراسان شمالیزعفران1785
قره -خراسان شمالی

محمدلو تیتکانلو
وزارت جهاد کشاورزی280280فاطمه پور کاظمصندوق کارآفرینی امید

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1786
روستای کشانک خیابان 

24امام خمینی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه پیل تنبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای زاری1اسفراینخراسان شمالیکشت زعفران1787
فاطمه تاج 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی240240

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه تیمورزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای آنابای1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1788

صندوق کارآفرینی امیدروستای سیاهدشت1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1789
فاطمه ثروتی 

قوچان
وزارت جهاد کشاورزی280280

2مانه وسملقانخراسان شمالی رأس150پرورش گوساله پروار 1790
روستای - مانه و سملقان

لنگر
وزارت جهاد کشاورزی24002400فاطمه جعفریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه جمالیپست بانکروستای مهمانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1791
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1شیروانخراسان شمالیقالیبافی1792
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خطاب
پست بانک

فاطمه جنگجو 

توپکانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه جهانبانک کشاورزیسنگسار1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1793

1شیروانخراسان شمالیپست بانک1794
خراسان شمالی شهرستان 

شروان روستای حسین آباد
200200فاطمه جهانگیریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1795
پرورش کپگوسفن داشتی 

(مشاغل خانگی)راسی20
1جاجرمخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای قلی
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه چنارانیپست بانک

1گرمهخراسان شمالیتولید و بافت تابلو فرش1796
منزل - روستای برزنه 

محمد علی رجبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت125125فاطمه حبیبیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی1797

- خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان 

روستای حسین آباد

پست بانک
فاطمه حسن 

زاده مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 1798

-استان خراسان شمالی 

-شهرستان راز و جرگالن 

دهستان - روستای غالمان 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه حسینیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حمیدیپست بانکروستای بهکده رضوی1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی1799

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حیدریصندوق کارآفرینی امیدروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1800

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000فاطمه دربینبانک توسعه تعاونروستای سه گنبد3فاروجخراسان شمالیتابلو فرش و فرش دستبافت1801

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه دوستدارپست بانکروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی1802

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1803
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان
100100فاطمه رحمانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه رحمتیصندوق کارآفرینی امیدروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1804
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه رحیم زادهبانک توسعه تعاونروستای ایزی2اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1805

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه رحیمیبانک توسعه تعاونروستای پیغو1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1806

1شیروانخراسان شمالیبافت تابلو فرش1807

- خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان 

روستای حسین آباد

پست بانک
فاطمه رحیمی 

نیکو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1808

شهرستان مانه و سملقان 

بخش سملقان شهر قاضی 

روستای قلعه خان

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه رستگارپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه رستمیصندوق کارآفرینی امیدبجنورد باقرخان1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1809

2بجنوردخراسان شمالی راس15گاو شیری 1810
بجنورد بخش گرمخان 

روستای میان زو
وزارت جهاد کشاورزی20642064فاطمه رضاییبانک کشاورزی

1811
 راسی 95پرورش گوسفند مغانی خالص 

راس قوچ بروال افشار4و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا قلندر اباد
وزارت جهاد کشاورزی14901490فاطمه رضاییبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1812
خراسان شمالی شیروان 

روستا زیارت
وزارت جهاد کشاورزی152152فاطمه رمضانیبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1813
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه رمضانی 

نژادرویینی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی1814
بجنورد کالته شهید آذرسا 

18 پالک 2شهید صفدری 
100100فاطمه رمضانیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای دستجرد1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1815
فاطمه رهبری 

ارمود آقاچی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1816
شهرستان -خراسان شمالی

روستای بیار-مانه وسملقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه روحانیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیبسته بنذی سرگل و گل زعفران1817
خراسان شمالی شیروان 

روستا سکه
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600فاطمه زیبابانک توسعه تعاون
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1بجنوردخراسان شمالیزنبورداری1818
بخش گرمخان روستای 

میان زو
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه سادات 

اصغرزاده
وزارت جهاد کشاورزی220220

1819
مشاغل )بسته بندی محصوالت زراعی 

(خانگی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

سنخواست روستای اندوقان
بانک توسعه تعاون

فاطمه سادات 

مرتضوی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1820
اسفراین روستای الست 

سفلی
100100فاطمه سعادت نیاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالی راسی95گوسفند داشتی 1821
فاطمه سلطان 

دولتی
وزارت جهاد کشاورزی11641164

وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600فاطمه سلطانیصندوق کارآفرینی امیدروستای کوران ترکیه2فاروجخراسان شمالیجوراب بافی1822

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1823
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100فاطمه شفیعیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه شمساییپست بانکروستای عزیز آباد1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی1824

100100فاطمه صبریبانک توسعه تعاونروستای سست-افراین1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1825
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای دستجرد1826
شهرستان - خراسان شمالی

روستای دستجرد- اسفراین
200200فاطمه صحرا گردپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1827
روستای کالته میرزا 

خیابان ال له ها.رحیم
100100فاطمه صدقیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1828
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای سست
100100فاطمه صمصامیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1829
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه عباسی رادبانک توسعه تعاون

2بجنوردخراسان شمالیپروش گاو گوشتی1830
-بجنورد-خراسان شمالی 

روستای حمزانلو
وزارت جهاد کشاورزی13201320فاطمه علی آبادیبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1831
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای سست
100100فاطمه عیدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی10اصالح نژاد گاوشیری 1832

مانع -خراسان شمالی

وسملقان روستای چمن 

جنب -6امام خمینی-بید 

دامداری منصور طاهری

وزارت جهاد کشاورزی11901190فاطمه غالمیپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1833
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای سست
پست بانک

فاطمه غالمی 

نژاد
102100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1834
روستای محمد علی پهلوان 

2خ فردوسی کوچه چمران 
وزارت صنعت، معدن و تجارت205205فاطمه فاطمیپست بانک

100100فاطمه فتحی فرصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه سفید1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1835
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه فرخندهپست بانکروستای مالحسن1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1836

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400فاطمه فرهمندبانک توسعه تعاونروستای جعفر آباد سفلی2فاروجخراسان شمالیخیاطی1837

1مانه وسملقانخراسان شمالیمکانیزاسیون1838

مانه و - خراسان شمالی

- بخش مانه- سملقان

روستای کهنه جلگه

وزارت جهاد کشاورزی960960فاطمه فروتنبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیخدمات بانکی1839

روستای کالته محمد علی 

پهلوان خ فردوسی نبش خ 

رجایی

200200فاطمه فیاضپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک توسعه تعاونروستای خانلق بعدازپاسگاه1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش1840
فاطمه قاسمیان 

شیروان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی1841
بجنورد روستای باباامان 

زیرسالن ورزشی
100100فاطمه قربانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی1842
مانه و سملقان روستای 

اسپاخو
وزارت جهاد کشاورزی100100فاطمه کریمیصندوق کارآفرینی امید

1843
مشاغل ) کلنی 20پرورش زنبور عسل 

(خانگی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستات جاجرم روستای 

رحیم آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه محمد پورپست بانک
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2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 1844

- استان خراسان شمالی

-شهرستان راز و جرگالن 

دهستان -روستای غالمان 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه محمد نیابانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیبافتنی های سنتی1845
راز و - خراسان شمالی

روستای راستقان- جرگالن 
100100فاطمه محمدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1846
 راسی 19پرورش گوسفند داشتی 

(مشاغل خانگی)
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

شوقان روستای بام
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه مکرمیپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای سرچشمه1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1847
فاطمه مهاجری 

سرچشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1گرمهخراسان شمالی تن5طرح پرورش ماهی 1848
شهرستان - خراسان شمالی

روستای چشمه خان- گرمه
وزارت جهاد کشاورزی736736فاطمه نجمپست بانک

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز 1849
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
پست بانک

فاطمه نساء 

صداقت برزل آباد
وزارت جهاد کشاورزی150150

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش1850
روستای خانلق شهید 

 اخر بن بست4صالحی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه نوریبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه هدایتیبانک کشاورزیروستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1851

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1852
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان
100100فاطمه هنر اموزصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه یزدانیپست بانکروستای دهگاه1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1853

100100فایزه رضازادهصندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان-شیروان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی1854
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1855
همراه  ) راسی90طرح گوسفند داشتی 

(با اصالح نژاد
2گرمهخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای چشمه خان- گرمه
وزارت جهاد کشاورزی16131613فایزه گوکلنیبانک توسعه تعاون
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1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه1856

-شیروان روستای خانلق 

 متری امام علی 10

19پالک – 7صابری –

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فایزه مهاجرپست بانک

1شیروانخراسان شمالیطرح توجیهی کشت گل محمدی1857
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای باغ
وزارت جهاد کشاورزی200200فائزه رضائیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1858
خراسان شمالی شیروان 

روستا زیارت
پست بانک

فرامرز جمالی 

ترک
وزارت جهاد کشاورزی150150

2مانه وسملقانخراسان شمالی راس10پرورش گاو شیری 1859
مانه و - خراسان شمالی 

روستای کالته قمو- سملقان
بانک کشاورزی

فرامرز فروغی 

برج
وزارت جهاد کشاورزی880880

1860
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای دلو چاه
سازمان امور عشایر ایران500500فرج اله رجاییپست بانک

1861

طرح توسعه برای تولید قطعات فورج 

ماشینهای کشاورزی و ایجاد کوره 

عملیات حرارتی شرکت آذین فورج

50اسفراینخراسان شمالی

 5کیلومتر- خراسان شمالی 

-اسفراین سنخواست - جاده

جنب روستای خوشین

وزارت صنعت، معدن و تجارت6000060000فرج اله علیزادهبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1862
خراسان شمالی شیروان 

روستا فجراباد
پست بانک

فرج اله کیومرثی 

بز آباد
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرح ناز قبادیصندوق کارآفرینی امیدروستای سوخسوهاشم1راز و جرگالنخراسان شمالیقالیبافی1863

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرخ لقا بیگیپست بانکروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1864

1شیروانخراسان شمالی راسی4پرورش گوساله پرواری 1865
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلندر اباد
پست بانک

فردین امام 

وردیزاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

1866
 راس 4 راس میش مغانی با 95پرورش 

قوچ بروال افشار
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا کالته توپکانلو
وزارت جهاد کشاورزی13761376فرزاد ولی پوربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1867

بجنورد روستای قره خان 

بندی خ شهید گنابادی ک 

یاس

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فرزانه ایزیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرزانه آشوریانپست بانکروستای راستقان1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1868



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 

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1869

بجنورد روستای 

خیابان شهید 3باقرخان

عفتی کوچه صنوبر

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فرزانه پویافردبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیکاشت زعفران1870
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای امیر آباد
صندوق کارآفرینی امید

فرزانه خدائی 

قلعه حسن
وزارت جهاد کشاورزی300300

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 1871
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلعچه
پست بانک

فرزانه داوری 

شیروان
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرزانه عابدیپست بانکبجنورد روستای علی گل1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1872

پست بانکروستای خیرآباد1فاروجخراسان شمالیقالی بافی1873
فرزانه فتائی 

خیرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2جاجرمخراسان شمالیخیاطی و تولید پوشاک1874
شهرستان -خراسان شمالی

روستای قمیطه-جاجرم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت190190فرزانه فیروزبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1875

بجنورد روستای آق تپه 

خیابان شهید روشن کوچه 

8کوشش پالک

پست بانک
فرزانه قدیمی 

کالته
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی زیر رشته سفره کردی1876

بجنورد روستای عبدل آباد 

کوچه شهید محمد علی 

آبادی

100100فرزانه کریمیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فرزانه کریمیبانک توسعه تعاونروستای حاجی بیگلر1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1877

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرزانه کریمیبانک کشاورزیروستایی باغلق1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1878

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فرشته برازندهصندوق کارآفرینی امیدشیروان روستای چلو1شیروانخراسان شمالیبافت تابلو فرش1879

صندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان. شیروان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی1880
فرشته جعفری 

زارع
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی320320فرشته حصاریبانک کشاورزیروستای حصار حسینی1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل1881
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1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1882
بجنورد روستای گلی کوچه 

مسجد
پست بانک

فرشته رمضان 

پور قوچانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی240240فرشته مهدویبانک کشاورزیزاری1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1883

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی1884
صحرا چادر -مانه و سملقان

نشین
پست بانک

فرنگیس 

خاکشوری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای مگجی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1885
فرنگیس قاسمی 

پورابراری
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی4پرورش گوساله پرواری 1886
خراسان شمالی شیروان 

روستا ورقی
بانک توسعه تعاون

فرهاد جمال 

پسند
وزارت جهاد کشاورزی160160

1بجنوردخراسان شمالیتولیدی پوشاک1887

بجنورد روستای محمد علی 

 پالک 1پهلوان خ رجایی 

21

صندوق کارآفرینی امید
فروغ طالب پور 

قشالق
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1888
روستای صندل اباد خ امام 

5رضا کوچه مهر پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا امامیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080فریبا بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1889

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1890
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
175100فریبا ترابیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز 1891
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای توکور
وزارت جهاد کشاورزی150150فریبا رمضانیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی160160فریبا سعیدیبانک توسعه تعاونروستا سرانی1شیروانخراسان شمالی راسی4پرورش گوساله پرواری 1892

1شیروانخراسان شمالیپوشاک زنانه1893

-شیروان-خراسان شمالی

کوچه –روستای گلیان 

شهید درگاهی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا عابدین زادهپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیبافتنی های سنتی1894
راز و - خراسان شمالی

روستای راستقان- جرگالن 
100100فریبا عمیقصندوق 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 

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1895
روستای نادرآباد جنب 

حسینیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا مهاجرپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1896

روستای محمد علی پهلوان 

 8خ رجایی کوچه رجایی 

55پ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فریده باغچقیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریده سهرابیبانک توسعه تعاونروستای سارمران1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1897

2شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1898
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
100100فریده قربانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1899

- خراسان شمالی 

عشایر - شهرستان شیروان 

طایفه باچوانلو

100100فریده مهرگانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران480480فریدون مشکدانبانک توسعه تعاونعشایر1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی1900

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی تولیدی1901

استان خراسان شمالی 

بجنورد بخش گرمخان 

روستای شهرک قلعه جق 

بزرگ

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فریدون نعیمیپست بانک

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 1902
خراسان شمالی شیروان 

روستا بیگ
صندوق کارآفرینی امید

فریمان آقاسیان 

بیگ
وزارت جهاد کشاورزی100100

2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی80گوسفند 1903
مانه و سملقان بخش 

جیرانسو روستای منصور اباد
پست بانک

فضل اهلل کشاورز 

قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران10701070

1شیروانخراسان شمالیپست بانک1904

شهرستان -خراسان شمالی 

شیروان کارخانه قند اسالم 

 منزل محمد 2اباد اندیشه 

صادقی

پست بانک
فضه حیدری 

گزکوه
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک توسعه تعاونعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی50گوسفند داشتی1905
فضه علی زاده 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران480480
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فهیمه باقری فرپست بانکروستای دشت2گرمهخراسان شمالیخیاطی1906

1شیروانخراسان شمالیپست بانک1907
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای دوین
200200فهیمه برزگرپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1908
خراسان شمالی شیروان 

روستا پیرشهید
پست بانک

فهیمه عوض 

زاده بتکانلو
وزارت جهاد کشاورزی150150

100100فیروزه داوریبانک توسعه تعاونروستای سست1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1909
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی1910

مانه و -خراسان شمالی

منطقه عشایری -سملقان

قره میدان

بانک توسعه تعاون
فیروزه وطن 

پرست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1911
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کیلو پنجه
وزارت جهاد کشاورزی830830قادر نیکدلبانک کشاورزی

4مانه وسملقانخراسان شمالیدامپروری1912
شهر آباد نیروی هوایی 

روستای کوربابا
بانک کشاورزی

قاسم دلیریان 

کیکانو
سازمان امور عشایر ایران27202720

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200قاسم دوکالهبانک توسعه تعاونروستای محمودی1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1913

1914
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

سنجبینی
سازمان امور عشایر ایران506506قاسم رحمانیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش بره1915
خراسان شمالی شیروان 

روستا سرچشمه
بانک توسعه تعاون

قاسم ررسولی 

سرچشمه
وزارت جهاد کشاورزی100100

1916
طرح دامداری صنعتی پرورش بره 

 راس300پرواری به ظرفیت 
4شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای مشهد 

طرقی

بانک توسعه تعاون

قاسم رضا 

عابدی 

مشهدطرقی

وزارت جهاد کشاورزی25002500

1917
بهسازی اماکن دامی و پرورش بره 

 راسی80پرواری 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا امان اباد
وزارت جهاد کشاورزی496496قاسم شجاع ثانیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1918
خراسان شمالی شیروان 

روستا چورچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152قاسم شجاعیبانک توسعه تعاون

2اسفراینخراسان شمالی راسی79پرورش گوسفند داشتی 1919
خراسان شمالی اسفراین 

روستای چهاربرج
سازمان امور عشایر ایران506506قاسم طالبیبانک کشاورزی
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1920
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

3روستای منبع شماره 
بانک توسعه تعاون

قاسم عطاردی 

ثانی
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100قاسم قریکانلوپست بانکروستای جمی1بجنوردخراسان شمالیکارگاه قالی بافی1921

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گوسفند داشتی1922

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

مهمانک

وزارت جهاد کشاورزی10891089قاسم کمالیبانک کشاورزی

6بجنوردخراسان شمالی رأسی600بره پروار 1923
خراسان شمالی بجنورد 

روستای مهنان
بانک کشاورزی

قاسم کهندل 

مهنان
وزارت جهاد کشاورزی76707670

25002500قاسمعلی حیدریصندوق کارآفرینی امیدروستای مردکانلو4فاروجخراسان شمالیبوم گردی1924
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1جاجرمخراسان شمالیکلنی300پرورش زنبور عسل1925
بخش شوقان روستای 

چهاربید
وزارت جهاد کشاورزی360360یزدانی... قدرت اپست بانک

بانک توسعه تعاونعشایر4مانه وسملقانخراسان شمالی راسی200گوسفند داشتی1926
قدرت اهلل 

صحرایی
سازمان امور عشایر ایران19201920

5اسفراینخراسان شمالیمصنوعات فلزی1927
اسفراین -خراسان شمالی

روستای اتیمز
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500قدرت اله رضاییبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1928
خراسان شمالی شیروان 

روستا چورچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152قدیر وظیفه دانبانک توسعه تعاون

پست بانکروستای برزنه1گرمهخراسان شمالیگلیم بافی1929
قربان بیگی 

شهریانی کیکانلو
8080

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1930
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

 3روستای منبع شماره 

کارخانه گچ

سازمان امور عشایر ایران500500قربان تنهابانک کشاورزی

بانک کشاورزیامانلی1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1931
قربان جمال 

کمالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیحصارچه1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور و ادوات1932
قربان دردی 

فرزین
وزارت جهاد کشاورزی780780
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1933
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای زیر کمربندی
سازمان امور عشایر ایران506506قربان رستگاربانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالی راس200پرورش بره پرواری 1934
خراسان شمالی شهرستان 

روستای قلعه چه-- شیروان 
بانک کشاورزی

قربان رشیر قلعه 

بیگ
وزارت جهاد کشاورزی24962496

1935
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

اتیمز
سازمان امور عشایر ایران400400قربان سعادتمندبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1936
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلجق
وزارت جهاد کشاورزی100100قربان غالمیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی610610قربان کمالیبانک کشاورزیروستای امانلی1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1937

1938
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
3اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای چهل دختران
سازمان امور عشایر ایران400400قربان گلیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100قربان مجردیصندوق کارآفرینی امیدروستای صندل آباد1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1939

1940

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عزیزآباد

بانک کشاورزی
قربان محمد 

آفتاب
وزارت جهاد کشاورزی850850

1941
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای قرجربایر
بانک کشاورزی

قربان محمد 

برقی توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

1942
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای حصاری گازرانی
بانک کشاورزی

قربان محمد 

تقی زاده
سازمان امور عشایر ایران506506

بانک کشاورزیروستایی داشتلی قلعه2راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ1943
قربان محمد 

تکمرانی
وزارت جهاد کشاورزی12321232

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری1944

بجنورد بخش حصار 

گرمخان روستای قشالق 

عبدل آباد

پست بانک
قربان محمد 

تونی
وزارت جهاد کشاورزی880880

1945
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

همراه با اصالح نزاد
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای عمارت
بانک کشاورزی

قربان محمد 

حسن زاده
سازمان امور عشایر ایران506506
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3مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی1946

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

حسن سو

بانک کشاورزی
قربان محمد 

روحانی
وزارت جهاد کشاورزی21842184

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1947

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کهنه جلگه

پست بانک
قربان محمد 

سرشار
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1948
درب و پنجره  )نجاری و درودگری 

(چوبی و ابعاد مبلمان
صندوق کارآفرینی امیدروستای خرق3فاروجخراسان شمالی

قربان محمد 

صبوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1949
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایری )همراه اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای کالته ممیش
بانک کشاورزی

قربان محمد 

عبداللهی
سازمان امور عشایر ایران506506

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1950
خراسان شمالی شیروان 

روستا توده
پست بانک

قربان محمد 

قادری
وزارت جهاد کشاورزی150150

1951
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

کالته میرزا رحیم
پست بانک

قربان محمد 

کمالی
سازمان امور عشایر ایران504400

2اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی79پرورش گوسفندداشتی1952
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای سارمران
سازمان امور عشایر ایران506506قربان مقدسیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند اصالح نژاد عشایری1953
خراسان شمالی شهرستان 

روستای قارلق- بجنورد 
سازمان امور عشایر ایران10001000قربان نوریبانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1954
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کالته ابریشم
بانک کشاورزی

قربان وردی 

نوروزی
وزارت جهاد کشاورزی720720

8اسفراینخراسان شمالی1احداث اقامتگاه بوم گردی درجه 1955

خراسان شمالی اسفراین 

روستایی رویین جنب 

اقامت گاه بوم گردی وصال 

رویان

50005000قربان وصالیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1956
خراسان شمالی شیروان 

روستا رضا اباد شرقی
بانک توسعه تعاون

قربانبگی الیق 

ساالنقوچ
وزارت جهاد کشاورزی152152

1گرمهخراسان شمالی راسی90پرورش گوسفند داشتی 1957
روستای -شهرستان گرمه

اصغرآباد
صندوق کارآفرینی امید

قربانعلی احمدی 

راد
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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1958

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

زرد

وزارت جهاد کشاورزی15001500قربانعلی حمیدیبانک کشاورزی

1959

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کوشکی کیکانلو

بانک کشاورزی
قربانعلی سلیمی 

کوشکی
وزارت جهاد کشاورزی12061206

2راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی1960
شهرستان رازو جرگالن 

روستای پشنده
وزارت جهاد کشاورزی13311331قربانعلی عظیمیبانک توسعه تعاون

1961
 راسی و 79خرید گوسفند داشتی 

(عشایری )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای حسن آباد اردغان
سازمان امور عشایر ایران506506قربانعلی گوارابانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالی راسی63پرورش گوسفند داشتی 1962
- اسفراین -خراسان شمالی 

اتیمز
بانک کشاورزی

قربانعلی محمد 

زاده ثانی
سازمان امور عشایر ایران506506

1بجنوردخراسان شمالیکشت زعفران1963
بجنورد ، پشت فرودگاه 

اراضی کهنه کن
وزارت جهاد کشاورزی256256قربانعلی مرادپوربانک کشاورزی

1964
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای مراوه تپه
بانک کشاورزی

قربانعلی مصباح 

قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران506506

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی1965
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قوالنلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100قربانقلی خندانپست بانک

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 1966

- استان خراسان شمالی

-شهرستان راز و جرگالن 

روستای غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200قربانقلی رحمتیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300قره مراد تقتمشصندوق کارآفرینی امیدروستای قره قانلو2مانه وسملقانخراسان شمالینانوایی1967

1968
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای چهل دختران
پست بانک

قلی قلی پور 

حسن آباد
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت جهاد کشاورزی670670قلی کرامتیبانک کشاورزیروستای علی آباد1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور و ادوات1969
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1970

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کهنه جلگه

وزارت جهاد کشاورزی10721072قلی محمدیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای صندل اباد1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1971
قمبر علی 

حضرتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1972

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

3مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

یارچلی

وزارت جهاد کشاورزی40034003قمر الدین آرینبانک کشاورزی

2جاجرمخراسان شمالیتولید زعفران1973
- جاجرم- خراسان شمالی

4رجایی 
وزارت جهاد کشاورزی600600قنبرعلی دهقانپست بانک

بانک توسعه تعاونروستای محمودی1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1974
قنبرعلی مرتضی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400قنبرعلی نورهانیصندوق کارآفرینی امیدروستای کشانک3مانه وسملقانخراسان شمالیارتقاء نانوایی از سنتی به صنعتی1975

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 1976
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
بانک توسعه تعاون

قهرمان امینی 

اسی بالغ
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک توسعه تعاونروستای قزل1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی1977
قورت محمد 

پروانه
وزارت جهاد کشاورزی984984

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1978

خراسان شمالی بجنورد 

روستای نوده کوچه شهید 

باقرزاده

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کاظم باقرزادهصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیطرح توجهی کشت گیاهان دارویی1979
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای رزمقان
پست بانک

کاظم 

پیرمحمدزاده 

رزمقان

وزارت جهاد کشاورزی180180

2بجنوردخراسان شمالیاقامتگاه بوم گردی1980
شهرستان بجنورد روستای 

حمزانلو
15001500کاظم منظورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1981
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
صندوق کارآفرینی امید

کبرا کریمی 

اجقان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری باقریبانک توسعه تعاونروستای زمان صوفی1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1982
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1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1983
بجنورد روستای بیدک 

32خیابان بهارستان پالک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری بیدکیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیکارگاه خانگی خیاطی1984

روستای خانلق خیابان 

شهید براتی بعد از چهارراه 

 32دوم دست چپ پالک 

منزل کبری حسن زاده

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری حسن زادهبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستا فجر اباد1شیروانخراسان شمالیراسی2پرورش گاو شیری1985

کبری حسن 

زاده مقدم فجر 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی200200

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1986
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100کبری داراییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش1987

-شیروان-خراسان شمالی

خیابان - روستای خانلق

8شهید ابراهیمیان 

بانک توسعه تعاون
کبری رحیمی 

پیرودلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1988
 راسی 50پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ1و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

بخش لوجلی روستا توکور
وزارت جهاد کشاورزی800800کبری رضاییبانک توسعه تعاون

100100کبری روستاصندوق کارآفرینی امیدشیروان روستای تفتازان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی1989
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2اسفراینخراسان شمالی راسی15شیری . بهسازی جایگاه گاو1990
خراسان شمالی اسفراین 

روستای حصاری گازرانی
بانک کشاورزی

کبری فدائی 

میالنلو
وزارت جهاد کشاورزی15721572

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری فیروزهصندوق کارآفرینی امیدروستای لنگر1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1991

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1992
روستای مهمانک کوچه 

حمام
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری کمالیصندوق کارآفرینی امید

100100کبری ولی زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای اتیمز1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1993
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2فاروجخراسان شمالیتولید پوشاک1994
فاروج روستای جعفر آباد 

سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کبریا سلیمانیبانک توسعه تعاون

پست بانکشیروان روستا آآالشلو1شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زعفران1995
کتایون قبادی 

اوغاز
وزارت جهاد کشاورزی200200
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وزارت جهاد کشاورزی980980کریم چابکبانک کشاورزیروستای گرکز1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1996

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1997
خراسان شمالی شیروان 

روستا زیارت
وزارت جهاد کشاورزی152152کریم دیوارگربانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1998
خراسان شمالی شیروان 

روستا چوچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152کریم زارعبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی200200کشور نظریبانک توسعه تعاونروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو راس1999

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کلثوم امانیپست بانکروستای قره مصلی1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی2000

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی2001
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای پیر شهید
پست بانک

کلثومه قنبر زاده 

پیر شهید
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کوکب حدادیپست بانکروستای محمدعلی پهلوان1بجنوردخراسان شمالیتولیدی پوشاک2002

3اسفراینخراسان شمالیاقامتگاه بوم گردی2003
اسفراین بخش بام و صفی 

آباد روستای نوده بام
صندوق کارآفرینی امید

کوکب نصراله 

زاده
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 2004

شهرستان -خراسان شمالی 

دهستان -راز و جرگالن 

روستای غالمان-غالمان 

بانک توسعه تعاون
کیانوش کاظمی 

راد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1شیروانخراسان شمالیقالی بافی2005

-شیروان-خراسان شمالی

کوچه -روستای خانلق

روبروی داروخانه شهید 

11ابراهیمیان پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کیمیا جعفریبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی2006
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140گزل علی زادهصندوق کارآفرینی امید

2007
- پرورش گوسفند اصالح نژاد بروال 

عشایری- افشار 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

- شیروان روستای دوین 

سایت عشایری دوین

بانک کشاورزی
گشتاسب 

محسنی
سازمان امور عشایر ایران16001600
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وزارت جهاد کشاورزی200200گل افروز عابدیبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش گاو شیری2008

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل آباد ساعدیبانک کشاورزیکالته ابریشم1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2009

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل بادام الهیبانک کشاورزیکالته ابریشم1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2010

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل بنفشه کاملیپست بانکروستای قره مصلی1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2011

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل بهار بهمنصندوق کارآفرینی امیدروستایی تنگه ترکمن1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2012

100100گل بهار زرقامیصندوق کارآفرینی امیدروستای سست1اسفراینخراسان شمالیخیاطی2013
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2014
بجنورد روستای نوده کوچه 

شهید محمدزاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل پری باقرپورصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی2015
خراسان شمالی شیروان 

روستا رضا اباد غربی
وزارت جهاد کشاورزی200200گل پری رزم آرابانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل پری ساعدیبانک کشاورزیکالته ابریشم1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2016

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2017
روستای محمدعلی پهلوان 

39 پ 1خ بهشتی 
صندوق کارآفرینی امید

گل پری 

طهماسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2018
محمد علی پهلوان رجایی 

87 پ 4
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل پری محمدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080گل خانم بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2019

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2020

مانه و -خراسان شمالی

منطقه - آشخانه-سملقان

عشایری لنگر

پست بانک
گل خانم ماه 

برکوب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیکالته ابریشم1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2021
گل سلطان 

ساعدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی12671267گل علی وحدانیبانک توسعه تعاونروستای کالب2بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک2022
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1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 2023

شیروان بخش سرحد 

دهستان تکمران روستا 

توپکانلو

بانک توسعه تعاون
گل محمد 

رشیدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی382382گل محمد شیریبانک کشاورزیروستای عراقی- اسفراین2اسفراینخراسان شمالی کلنی245زنبور 2024

2025
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای کالته میرزا رحیم
سازمان امور عشایر ایران506506گل محمد کمالیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2026
خراسان شمالی شیروان 

روستا زورتانلو
پست بانک

گل نسا قلی زاده 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی150150

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080گل نساء بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2027

2جاجرمخراسان شمالیپرده دوزی و تولیدی پوشاک محمد پور2028

جلگه سنخواست -جاجرم 

روستای قمیطه منزل 

محمد پور

بانک توسعه تعاون
گل نساء محمد 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت137137

102100گلثوم ایزدطلبپست بانکاسفراین روستای فرطان1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2029
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2030

روستای گریوان خ شهدا 

 کوچه 3 شعبه نفت 16

55نوید پ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150گلثوم جوادی رادپست بانک

1شیروانخراسان شمالیدوخت لباس-خیاطی 2031

-شیروان-خراسان شمالی

خ شهید -روستای خانلق

درب -28شهدای –فاتحی 

سوم

صندوق کارآفرینی امید
گلثومه خوش 

قدم بوانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی16221622گلثومه رحمتیبانک کشاورزیروستای دراقانلو2بجنوردخراسان شمالیطرح فراز انگور2032

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلثومه روحانیصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای جمی1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2033

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلثومه سرافرازبانک کشاورزیروستای بک پوالد1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2034
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1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی2035

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستاب کالته 

عشایری شاه جهان  )شامیر 

)

پست بانک

گلثومه 

عظیمیان 

قهرمانلو

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100گلثومه مولویصندوق کارآفرینی امیدروستای خبوشان1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2036
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلثومه وحدانیصندوق کارآفرینی امیدروستای کوه کمر1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2037

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلثومه یزدانیبانک توسعه تعاونروستای بیار1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2038

1شیروانخراسان شمالی(دوخت لباس  )تولید لباس 2039
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلثومه یوسفیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلدسته ربانیصندوق کارآفرینی امیدروستای بک پوالد1راز و جرگالنخراسان شمالیقالیبافی2040

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2041
خراسان شمالی اسفراین 

روستای قلعه سفید
100100گلدسته رحیمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای تبریان1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2042
گلدسته 

محمدپور
سازمان امور عشایر ایران100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلزار نعمتیبانک کشاورزیاسفروج1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2043

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2044

مانه و -خراسان شمالی

محله - آشخانه- سملقان

سامان

پست بانک
گلستان ابراهیم 

توپکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلستان کاوهبانک کشاورزیگرکز1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2045

1اسفراینخراسان شمالیتولید گلیم2046
شهرستان اسفراین روستای 

برج
پست بانک

گلنار الهوردی 

زاده
267150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلنار رخشیدانپست بانکروستای بهکده رضوی1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2047

صندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2048
گلنار طالبی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080
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وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گلناز بیدکیبانک توسعه تعاونروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2049

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلناز رحمانیبانک کشاورزیامانلی1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2050

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی2051
مانه و سملقان روستای 

اسپاخو
وزارت جهاد کشاورزی100100گلنسا شهروانصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی480480گلنساء ربیعیصندوق کارآفرینی امیدرستای درازپی3اسفراینخراسان شمالی هکتاری2کشت زعفران 2052

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرواربندی بره2053
جرگالن روستای توتلی 

پایین
بانک توسعه تعاون

گون دوقدی 

عاشوری فر
وزارت جهاد کشاورزی824824

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی2054
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
پست بانک

گوهر شیری 

باچوانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2055
اسفراین -خراسان شمالی

روستای اتیمز
102100گوهر علیزادهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش2056

-شیروان-خراسان شمالی

خیابان - روستای خانلق

 پالک 13شهید ابراهیمیان 

22

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گوهرنساء درابانک توسعه تعاون

2اسفراینخراسان شمالی راسی15گاوشیری 2057

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

ایزی

وزارت جهاد کشاورزی13201320لطیف محمدیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیگلیم2058

اسفراین -خراسان شمالی

بخش صفی اباد روستای 

الست سفلی

100100لیال تاچ محمدیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مانه وسملقانخراسان شمالیتولید گل محمدی2059
روستای چمن بید اراضی 

شلپلی
وزارت جهاد کشاورزی150150لیال جعفریپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک2060

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قره مصلی

200200لیال شرافتیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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2061

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

3مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

وزارت جهاد کشاورزی60696069لیال شیردلبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2062
-اسفراین - خراسان شمالی 

 رویستای چهل دختران
102100لیال علیمردانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی2063
روستای محمدعلی پهلوان 

16 پالک 6رجایی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150لیال مصطفویپست بانک

2بجنوردخراسان شمالیخانه مسافر2064

بجنورد روستای حاج 

عبدالوهاب ابتدای روستای 

ایوب پیغمبر

900900لیال مقدسیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای سه گنبد1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2065
لیال مهربان سه 

گنبد
وزارت جهاد کشاورزی280280

200200لیال ناصریپست بانکروستای زرق آباد- اسفراین1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای زرق آباد2066
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالیقلمزنی ظروف و فلزات2067
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای زیارت
100100لیال نوری دلدارصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی60پرورش گوسفند مغانی خالص 2068
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا کوسه
وزارت جهاد کشاورزی848848لیلی اغنیاپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیلی شادمانیبانک توسعه تعاون(رسالت)روستای قلعه خان 1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی2069

2070
 راسی 95پرورش گوسفند مغانی خالص 

راس قوچ بروال4و 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا فیض آباد
بانک توسعه تعاون

لیلی گل 

محمدیان
وزارت جهاد کشاورزی14901490

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2071
مانه و -خراسان شمالی

منطقه عشیره ای-سملقان
100100ماریه حسن زادهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش ماهی قزل آال2072

استان خراسان شمالی 

 جاده 5آشخانه کیلومتر 

بهکده مزرعه کشاورزی 

رستمیان

وزارت جهاد کشاورزی24002400مازیار رستمیانبانک کشاورزی
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2073
تولید اسانس عصاره و عرقیات گیاهان 

دارویی
5فاروجخراسان شمالی

فاروج کالته صفدرآباد 

ناحیه صنعتی بعد پمپ گاز 

محل سابق جایگاه جمع 

اوری شیر صبحدوش

وزارت جهاد کشاورزی40004000ماشااهلل رحمتیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ماماقز رستبانک کشاورزیروستای بک پوالد1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2074

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی2075
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان عشایری
100100ماه پری باقرزادهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2076

مانه و -خراسان شمالی

منطقه عشایر -سملقان

نشین قره میدان

100100ماه پری حاتمیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2077

خراسان شمالی بجنورد 

محمدعلی پهلوان خیابان 

 جنب 2رجایی - رجایی 

 درب قرمز رنگ102پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ماهم درخشانصندوق کارآفرینی امید

1راز و جرگالنخراسان شمالی تنی6پرورش ماهی قزل آال 2078
روستای داشلی قلعه کالته 

قرسو
وزارت جهاد کشاورزی11201120مجتبی ایشانیپست بانک

1اسفراینخراسان شمالی کلنی45پرورش زنبورعسل2079

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

ایرج

وزارت جهاد کشاورزی6868مجتبی برکاتیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستا دوین1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش بره2080
مجتبی رجب 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی100100

2081
 (عشایر) راسی 79گوسفند داشتی 

اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای اتیمز
سازمان امور عشایر ایران506506مجتبی رحیمیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستا محمد علی خان1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی2082
مجتبی صبوری 

سیاهدشت
وزارت جهاد کشاورزی152152

صندوق کارآفرینی امیدروستای یام1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2083
مجتبی علی نژاد 

یامی
وزارت جهاد کشاورزی280280

1جاجرمخراسان شمالی هکتار2کشت زعفران 2084
شهرستان جاجرم روستای 

امیر آباد
وزارت جهاد کشاورزی480480مجتبی قربان نیاصندوق کارآفرینی امید
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1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2085
شهرستان راز و جرگالن 

روستای راستقان
وزارت جهاد کشاورزی650650مجتبی محمدیبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیاحداث اقامتگاه بوم گردی گردشگری2086

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حصار 

پهلوانلو

صندوق کارآفرینی امید
مجتبی مرادی 

پهلوانلو
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

45گرمهخراسان شمالیتولید صنعتی آلومینای آلفا2087

جاده درق - خراسان شمالی

ناحیه صنعتی شهید - 

مجاور روستای )محمد زاده 

(منیرآباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت1500015000مجید اجاللیپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش بره پروار2088

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عزیزآباد

بانک کشاورزی
مجید اکبری 

عزیزی
وزارت جهاد کشاورزی416416

2089
بهسازی اماکن دامی و پرورش بره 

 راسی100پرواری 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا توده
وزارت جهاد کشاورزی740740مجید ایوبی زادهپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی880880مجید باغچیقیبانک کشاورزیروستای باغچق2بجنوردخراسان شمالی راسی10گاو شیری 2090

1اسفراینخراسان شمالی کلنی100پرورش زنبور عسل 2091
 _خراسان شمالی

روستای بیدواز_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی131131مجید پورمهدیبانک کشاورزی

2092
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای حصار اندف1فاروجخراسان شمالی

مجید حسین 

زاده حصار
وزارت جهاد کشاورزی405405

وزارت جهاد کشاورزی465465مجید خالدیبانک کشاورزیروستای قره پالچق1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2093

2بجنوردخراسان شمالیصنایع غذایی نارین طالیی2094

- بجنورد - خراسان شمالی 

- روستای ینگه قلعه 

خیابان خلیج فارس فرعی 

19شهید مطهری پ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500مجید رحمانیبانک توسعه تعاون

2بجنوردخراسان شمالی راسی200پرورش بره پروار2095
- کالته اذر سا - بجنورد 

87 پالک 4آذرسا 
بانک کشاورزی

مجید رمضانی 

راستین
سازمان امور عشایر ایران11381138

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مجید سبحانیبانک کشاورزیکالته ابریشم1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2096
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2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2097

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کالته قمو

وزارت جهاد کشاورزی616616مجید شهنازیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2098
خراسان شمالی شیروان 

روستا رزمقان
وزارت جهاد کشاورزی160160مجید عطاردیبانک توسعه تعاون

4شیروانخراسان شمالی راس450پرورش صنعتی بره پرواری2099
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای زوارم
بانک کشاورزی

مجید قلی زاده 

زوارم
وزارت جهاد کشاورزی50005000

2100
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای کالته میرزا رحیم
بانک توسعه تعاون

مجید قویدل 

سرخ قلعه
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200مجید گریوانیصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای خداقلی2بجنوردخراسان شمالیابنبات سازی2101

2102
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای فرطان
سازمان امور عشایر ایران404404مجید محمدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی50005000مجید محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای قوچ قلعه-بجنورد 5بجنوردخراسان شمالیگاو شیری2103

وزارت جهاد کشاورزی16001600مجید نظافتیبانک کشاورزیفاروج روستای صفدر آباد2فاروجخراسان شمالی راسی صنعتی200پرورش بره پرواری 2104

وزارت جهاد کشاورزی10491049مجید نیکنامپست بانکفاروج روستای نجف آباد1فاروجخراسان شمالی راس9گاو شیری با ظرفیت 2105

وزارت جهاد کشاورزی20002000محبت وحیدیبانک کشاورزیروستای قره مصلی2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی100گوسفندداشتی 2106

2شیروانخراسان شمالیبافت تابلو فرش2107

شهرستان شیروان روستای 

خانلق خیابان شهدا 

18پالک 28

پست بانک
محبوبه ابراهیم 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080محبوبه بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2108

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2109
روستای - بجنورد

محمدعلی پهلوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محبوبه ترکانلوصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محبوبه جعفریبانک کشاورزی..................................راز 1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2110
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2اسفراینخراسان شمالیدامپروری بره پرواری2111
روستای حسن آباد منزل 

حاج عیسی دانایی
صندوق کارآفرینی امید

محبوبه دانایی 

هژبر
وزارت جهاد کشاورزی500500

1شیروانخراسان شمالیطرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی2112
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای باغان
پست بانک

محترم پهلوانی 

زیارت
وزارت جهاد کشاورزی180180

3جاجرمخراسان شمالیچادر دوزی ثابت و سیار2113

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم جلگه شوقان 

روستای چپه جنب دیوار 

بلند

بانک توسعه تعاون
محترم شقانی 

مطلق
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محدثه عربیبانک کشاورزیاسفروج1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2114

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2115

شهرستان مانه و سملقان 

بخش مرکزی روستای 

کریک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محدثه قاسمیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای اسالم آباد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2116
محدثه قاضی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیگوینک1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2117
محدثه 

مقصودزاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونروستای حسن آباد1بجنوردخراسان شمالیبره پرواری2118
محرمعلی 

سعادتی
وزارت جهاد کشاورزی739739

2119
راسی در 4پرورش گوساله پرواری 

روستا زوارم
بانک توسعه تعاونروستا زوارم1شیروانخراسان شمالی

محرمعلی 

سلطانی
وزارت جهاد کشاورزی160160

2120
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای عباس آباد
پست بانک

محرمعلی 

عباسیان
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت جهاد کشاورزی273273محسن اداریبانک کشاورزیروستای قره مصلی1مانه وسملقانخراسان شمالیراسی40بره پرواری 2121

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 2122
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
پست بانک

محسن اکبری 

برزل آباد
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محسن بیدکیپست بانکروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2123
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2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش اسب2124

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

چالباش

وزارت جهاد کشاورزی25602560محسن پارسابانک کشاورزی

3اسفراینخراسان شمالی کلنی300پرورش زنبور عسل 2125

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

فرطان

وزارت جهاد کشاورزی371371محسن جباریانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی280280محسن حسینیصندوق کارآفرینی امیدروستای برگرد1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2126

وزارت جهاد کشاورزی280280محسن حصاریبانک کشاورزیروستای حصار حسینی1بجنوردخراسان شمالیزنبور داری و فرآوری عسل2127

1شیروانخراسان شمالی راس19پرورش گوسفند 2128
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چورچوری
بانک توسعه تعاون

محسن 

خداشناس
وزارت جهاد کشاورزی152152

2129
پرورش گوسفند مغانی 

راس قوچ بروال افشار4راسیو95خالص
وزارت جهاد کشاورزی16741674محسن درخشبانک کشاورزیروستا قلندر اباد2شیروانخراسان شمالی

2اسفراینخراسان شمالیتکمیل اقامتگاه بوم گردی2130
خراسان شمالی اسفراین 

روستای سرچشمه
500500محسن رحیمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4مانه وسملقانخراسان شمالیمحصوالت گلخانه ای2131

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

بیار

وزارت جهاد کشاورزی48004800محسن روحانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی152152محسن شجاعیبانک توسعه تعاونروستا چور چوری1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی2132

2133
- پرورش بره پرواری اصالح نژاد بروال

عشایری- افشار
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

سایت عشایری -- شیروان 

دوین

سازمان امور عشایر ایران16001600محسن شعبانیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیپرورش بره پرواری2134
خراسان شمالی شهرستان 

روستای شکرانلو- شیروان 
پست بانک

محسن عباس 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی100100

2135
پرورش گوسفند داشتی اصالح 

راسی158نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای گنجدان
سازمان امور عشایر ایران404404محسن نوریبانک کشاورزی
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1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2136
روستای کالته محمد رضا 

خان
وزارت جهاد کشاورزی280280محسن نیکبختصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای سوخسو هاشم1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ2137
محمد ابراهیم 

اسفندیاری
وزارت جهاد کشاورزی11441144

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی2138
خراسان شمالی شیروان 

روستا چور چوری
پست بانک

محمد ابراهیم 

سودمند
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری2139
محمد ابراهیم 

ضیغمی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران2140
شهرستان جاجرم بخش 

روستای محمد آباد- شوقان 
بانک کشاورزی

محمد ابراهیم 

طبری
وزارت جهاد کشاورزی240240

بانک توسعه تعاونعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی70گوسفند داشتی2141
محمد ابراهیم 

علی زاده کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران450450

صندوق کارآفرینی امیدفاروج اراضی مهنی1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2142
محمد ابراهیم 

گردن فراز
وزارت جهاد کشاورزی280280

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش بره2143
شیروان بخش سیوکانلو 

روستا زورتانلو
بانک توسعه تعاون

محمد اخالقی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت جهاد کشاورزی480480محمد ارغیانیبانک کشاورزیصفی اباد1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران2144

4بجنوردخراسان شمالیاصالح نژاد دام سبک2145

- دو راهی ملکش - بجنورد 

 4ایثار - کوی ایثارگران 

25پالک 

سازمان امور عشایر ایران20002000محمد اسدیبانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالی راسی90پرورش گوسفند داشتی 2146
شهرستان جاجرم بخش 

روستای بام- شوقان 
پست بانک

محمد اسماعیل 

حسنی
وزارت جهاد کشاورزی832832

2147
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولت آباد
سازمان امور عشایر ایران507500محمد اسماعیلیپست بانک

2148
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای میان دشت
پست بانک

محمد اسمعیل 

حسن زاده
سازمان امور عشایر ایران500500
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وزارت جهاد کشاورزی152152محمد اقبالیبانک توسعه تعاونروستا چور چوری1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی2149

2150
 79پرورش گوسفند داشتی اصالح نژاد 

(عشایری )راسی 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای قلعه سفید
پست بانک

محمد امانی 

مطلق
سازمان امور عشایر ایران500500

2بجنوردخراسان شمالیدامداری2151
- بخش حصارگرمخان

روستای قشالق عبدل آباد
وزارت جهاد کشاورزی13201320محمد امیدواربانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران900900محمد امیریصندوق کارآفرینی امیدعشایر آزادگان2مانه وسملقانخراسان شمالیپروش گوسفند داشتی2152

2153
تولید کابینت و کمد تخت دراور و 

.....دکوراسیون داخلی و اداری 
صندوق کارآفرینی امیداسفراین روستای اتیمز4اسفراینخراسان شمالی

محمد امین 

رضایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گاو شیری 2154
خراسان شمالی شیروان 

روستا حلواچشمه
وزارت جهاد کشاورزی22502250محمد بابایانپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 2155
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
بانک توسعه تعاون

محمد باقر 

صبوری قلعه چه
وزارت جهاد کشاورزی200200

8فاروجخراسان شمالیتولید بستنی سنتی2156
خراسان شمالی شهرستان 

فاروج روستای چری
وزارت صنعت، معدن و تجارت21002100محمد برات زادهپست بانک

2راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 2157
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی15811311محمد براتیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای قارلق- بجنورد2بجنوردخراسان شمالیگوسفند داشتی و اصالح نژاد شده2158
محمد براتی 

مطلق
سازمان امور عشایر ایران10001000

2159

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کوشکی

بانک کشاورزی
محمد بردی 

ارازی
وزارت جهاد کشاورزی12801280

2160
چارچوب درب و )نجاری و درودگری 

(کالف مبل ، چوب روسی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500محمد بهرام زادهصندوق کارآفرینی امیدفاروج روستای خرق5فاروجخراسان شمالی

بانک کشاورزیاسفراین روستای قاسم آباد1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران2161
محمد بهرامی 

تربقان
وزارت جهاد کشاورزی240240

2162
 راسی 95پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ بروال افشار4و 
2فاروجخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

شهرستان فاروج بخش 

خبوشان روستا نجف اباد

پست بانک
محمد بیابانی 

نجف اباد
وزارت جهاد کشاورزی15121512
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700700محمد پری رخبانک توسعه تعاونروستای خرق4فاروجخراسان شمالیبوم گردی و گردشگری2163
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاون3روستای باقرخان باقرخان 2بجنوردخراسان شمالیخیاطی2164
محمد پور 

رمضان
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 2165
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100محمد پیروزیپست بانک

1شیروانخراسان شمالیواحد صنعتی پرورش بره پرواری2166
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای زیارت
وزارت جهاد کشاورزی10401040محمد تقویبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای جلفدره2راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری2167
محمد تقی عین 

بیگی
وزارت جهاد کشاورزی20502050

2168
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

قرجه بایر
سازمان امور عشایر ایران500500محمد تقی فنائیبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2169

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

بیار

وزارت جهاد کشاورزی936936محمد تقی مهروبانک کشاورزی

8اسفراینخراسان شمالیاحداث اقامتگاه بومگردی2170
- خ فردوسی - روستای بام 

13پالک 
صندوق کارآفرینی امید

محمد تقی 

وجدانی وحیدی
35003500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2راز و جرگالنخراسان شمالی راسی15گاوداریشیری 2171

-شهرستان راز و جرگالن 

روستای -بخش غالمان

داشلی قلعه

وزارت جهاد کشاورزی14001400محمد تکمرانیبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالیدرود گری2172

خراسان شمالی اسفراین 

خیابان صنایع پشت هتل 

ساریگل صنایع چوب

صندوق کارآفرینی امید
محمد جواد 

برهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

10مانه وسملقانخراسان شمالی(آلویه ورا)تولید محصوالت گلخانه ای 2173

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

مهمانک

وزارت جهاد کشاورزی96009600محمد جواد راستابانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیبوم گردی2174
بجنورد بخش حصار 

گرمخان روستای اسفیدان
صندوق کارآفرینی امید

محمد جواد 

محمدی
13001300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند و بز داشتی2175
خراسان شمالی شیروان 

روستا چوچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152محمد جوانبانک توسعه تعاون
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1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی2176
خراسان شمالی شیروان 

روستا زیارت
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد جوانشیرصندوق کارآفرینی امید

2177
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای گمبروی
سازمان امور عشایر ایران404404محمد حجتی رادبانک کشاورزی

2178
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای گرمه خوش
بانک کشاورزی

محمد حسن 

بادلویی
سازمان امور عشایر ایران404404

بانک توسعه تعاونزرنه1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ2179
محمد حسن 

صحراگرد
وزارت جهاد کشاورزی12231223

2180
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای اتیمز
بانک کشاورزی

محمد حسین 

عزیزی
سازمان امور عشایر ایران506506

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش زنبور عسل2181

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

بیار

بانک کشاورزی
محمد حسین 

مختاری
وزارت جهاد کشاورزی280280

2182
خدمات مدرن سازی ،تعمیر ماشین 

آالت و ادوات و مکانیزاسیون کشاورزی
صندوق کارآفرینی امیدروستای خرق1فاروجخراسان شمالی

محمد حسین 

مهاجر خرقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1شیروانخراسان شمالی راس19پرورش گوسفند داشتی 2183
خراسان شمالی شیروان 

روستا زیارت
بانک توسعه تعاون

محمد حسین 

مهدوی پور
وزارت جهاد کشاورزی152152

وزارت جهاد کشاورزی280280محمد حسینیصندوق کارآفرینی امیدروستای برگرد1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2184

1شیروانخراسان شمالیپرورش بره پرواری2185

خراسانش مالی شهرستان 

روستای پالکانلو - شیروان 

علیا

وزارت جهاد کشاورزی100100محمد خادمیپست بانک

2شیروانخراسان شمالی راسی95پرورش گوسفند مغانی خالص 2186
خراسان شمالی شیروان 

روستا کاکلی
وزارت جهاد کشاورزی15721572محمد خاکساربانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150محمد خانیبانک توسعه تعاونروستای عراقی2اسفراینخراسان شمالیقالی بافی2187

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2188
خراسان شمالی شیروان 

روستا چورچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152محمد خالصهبانک توسعه تعاون
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1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 2189
خراسان شمالی شیروان 

روستا عبد اباد
بانک توسعه تعاون

محمد دولتخواه 

عبدآباد
وزارت جهاد کشاورزی152152

وزارت جهاد کشاورزی13001300محمد رحمانیصندوق کارآفرینی امیدجاجرم روستای جغدی2جاجرمخراسان شمالیدامپروری گوسفند داشتی2190

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2191

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

لنگر

وزارت جهاد کشاورزی616616محمد رحمتیبانک کشاورزی

2192
 120گوسفند داشتی اصالح نژادی 

راسی
پست بانکعشایر کشانک2مانه وسملقانخراسان شمالی

محمد رحیم 

جعفری
سازمان امور عشایر ایران14401440

صندوق کارآفرینی امیدعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی2193

محمد رحیم 

خان گلدی 

کیکانلو

سازمان امور عشایر ایران750750

2194
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای اتیمز
پست بانک

محمد رحیم 

روحی کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

2195
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

دلوه چاه
بانک توسعه تعاون

محمد رحیم 

فیاضی نیک
سازمان امور عشایر ایران400400

2196
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای دلو چاه
پست بانک

محمد رحیم 

وفائی قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

2اسفراینخراسان شمالی راسی79گوسفند داشتی اصالح نژاد 2197
خراسان شمالی اسفراین 

روستای عباس آباد
سازمان امور عشایر ایران500500محمد رحیمیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد رحیمیپست بانکروستای هنامه- شزوان1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2198

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 2199
خراسان شمالی شیروان 

روستاگرماب
وزارت جهاد کشاورزی100100محمد رحیمیانپست بانک

1شیروانخراسان شمالی راسی4پرورش گوساله پرواری 2200
خراسان شمالی شیروان 

روستا سرچشمه دوین
پست بانک

محمد رسولی 

سرچشمه
وزارت جهاد کشاورزی200200

5جاجرمخراسان شمالی راسی50پرورش گاو شیری 2201
- جاجرم بخش شوقان

روستای جوشقان
وزارت جهاد کشاورزی45504550محمد رضا امینیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی240240محمد رضا توییبانک کشاورزیروستای استعین1اسفراینخراسان شمالی هکتاری1کاشت زعفران 2202
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2203
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 رروستای حسن آباد اردغان
پست بانک

محمد رضا 

خالقی بیدواز
سازمان امور عشایر ایران400400

2204
 3راسی و64پرورش گوسفند داشتی

راس قوچ بروال افشار
پست بانکروستا چلو1شیروانخراسان شمالی

محمد رضا در 

پرچینی
وزارت جهاد کشاورزی10961096

2اسفراینخراسان شمالی راسی70گوسفند داشتی 2205
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای خیرآباد
پست بانک

محمد رضا 

دهقانیان
وزارت جهاد کشاورزی800800

1گرمهخراسان شمالی راسی گاو دو رگ شیری5طرح 2206
شهرستان گرمه روستای 

سرچایان
پست بانک

محمد رضا 

شریفی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی600600

2اسفراینخراسان شمالی راسی15پروانه بهره برداری گاو شیری 2207
خراسان شمالی اسفراین 

روستای سست
بانک کشاورزی

محمد رضا عادل 

پور
وزارت جهاد کشاورزی13201320

2208
اصالح باغات انگور به روش نوین و 

Tداربستی 
بانک کشاورزیروستای مفرنقاه- فاروج 1فاروجخراسان شمالی

محمد رضا 

فخرایی فاروجی
وزارت جهاد کشاورزی405405

4بجنوردخراسان شمالیایجاد مرکز اقامتی و بوم گردی2209

روستای محمد علی پهلوان 

 خیابان 2خیابان چمران 

36 پالک 8بهشتی بهشتی 

بانک توسعه تعاون
محمد رضا 

کمالی کاملی
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راس120پرورش بره پرواری 2210

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان بخش مرکزی 

دهستان حومه محدوده 

روستا کالته هندی

بانک توسعه تعاون
محمد رضا 

مرغزاری شیروان
وزارت جهاد کشاورزی640640

2بجنوردخراسان شمالیگوسفند داشتی و اصالح نژاد شده2211
- اسالم آباد غربی- بجنورد

12پالک - کوچه انبار جهاد
بانک توسعه تعاون

محمد رمضانی 

بریمانلو
سازمان امور عشایر ایران10001000

2212
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

تپه  )روستای میان دشت 

(سرخ

بانک توسعه تعاون
محمد روحی 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران400400

وزارت جهاد کشاورزی280280محمد زارعیصندوق کارآفرینی امیدروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2213



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1اسفراینخراسان شمالی کلنی100پرورش زنبورعسل 2214

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

فرطان

وزارت جهاد کشاورزی131131محمد سامریبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیخریدنیسان2215

خراسان شمالی فاروج 

بخش خبوشان روستای 

خبوشان

480480محمد سامیپست بانک
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

2216
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای قره چاه
سازمان امور عشایر ایران404404محمد سمپربانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 2217
خراسان شمالی شیروان 

روستا گدوگانلو
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد سیاوشیپست بانک

9جاجرمخراسان شمالیپرورش شتر مرغ2218
جاجرم سنخواست روستای 

کرف
وزارت جهاد کشاورزی1665316653محمد شادمهریبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیداراضی تیول فاروج- فاروج 1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2219
محمد شاکر 

عسگرآباد
وزارت جهاد کشاورزی280280

سازمان امور عشایر ایران10201020محمد شرافتیبانک توسعه تعاونروستای کشانک3مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی2220

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 2221
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای دوین
وزارت جهاد کشاورزی100100محمد شعبانیپست بانک

2222

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

مهمانک

وزارت جهاد کشاورزی12801280محمد شکیبابانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی 63گوسفند داشتی 2223
خراسان شمالی اسفراین 

روستای انجیر لی
پست بانک

محمد شهیدی 

فر
سازمان امور عشایر ایران404400

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند2224

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای اسالم آباد 

کارخانه قند

پست بانک
محمد صادقی 

گزکوه
وزارت جهاد کشاورزی150150

27بجنوردخراسان شمالیکارخانه فرآوری و بسته بندی برنج2225

روبروی روستای بیدک 

منطقه ویژه اقتصادی 

بجنورد

وزارت جهاد کشاورزی1700017000محمد صالحیپست 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 

2گرمهخراسان شمالی راسی45پرورش گوساله پرواری 2226
شهرستان - خراسان شمالی

روستای دشت- گرمه
پست بانک

محمد صالحی 

راد
وزارت جهاد کشاورزی24802480

2227
 راسی 158پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای مراوه تپه
سازمان امور عشایر ایران10001000محمد صحرانوردصندوق کارآفرینی امید

سازمان امور عشایر ایران18001800محمد صحرانوردصندوق کارآفرینی امیدعشایر قره میدان2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی50گوسفند 2228

2229
 راسی 95پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ بروال افشار4و 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا قلندر اباد
بانک کشاورزی

محمد ظهیری 

پیرشهید
وزارت جهاد کشاورزی37663766

1فاروجخراسان شمالیپرورش زنبورعسل2230
خراسان شمالی فاروج 

روستای اسفجیر
وزارت جهاد کشاورزی192192محمد عطارانبانک کشاورزی

2231
بهسازی اماکن دامی و پرورش بره 

 راسی190پرواری 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا سرانی
بانک توسعه تعاون

محمد علی 

ایراندوست
وزارت جهاد کشاورزی11441144

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوساله پرواری2232
- ینگه قلعه - بجنورد 

مجتمع گاوداران
وزارت جهاد کشاورزی24002400محمد علی ایزانلوبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی450450محمد علی پورصندوق کارآفرینی امیدچناران شهر- بجنورد 1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل2233

2شیروانخراسان شمالی راسی150پرورش صنعتی بره پرواری 2234
خراسان شمالی شیروان 

روستا دوین
وزارت جهاد کشاورزی18001800محمد علی پوربانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی2235
خراسان شمالی شیروان 

روستا چور چوری
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد علی زادهپست بانک

2236
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای قهرمان آباد
سازمان امور عشایر ایران506506محمد علی زادهبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیپرورش گاو شیری2237

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای کالته 

هندی

بانک کشاورزی
محمد علی 

علیزاده
وزارت جهاد کشاورزی14001400

2اسفراینخراسان شمالی(بهسازی)راسی45گوساله پروار 2238
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای نصر اباد
بانک کشاورزی

محمد علی 

فکوری علی الو
وزارت جهاد کشاورزی24052405
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1اسفراینخراسان شمالیکشت زعفران یک هکتار2239

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

کسرق

بانک کشاورزی
محمد علی 

گشتی
وزارت جهاد کشاورزی240240

پست بانکروستایی داشلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ2240
محمد علی 

محزون
وزارت جهاد کشاورزی11761176

2اسفراینخراسان شمالی راسی15گاو شیری 2241
 _خراسان شمالی

روستای سارمران_اسفراین
بانک کشاورزی

محمد علی 

مقدسی ثانی
وزارت جهاد کشاورزی13201320

2242
راسی همراه 79پرورش گوسفند داشتی 

با اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

اسفراین خیابان رودکی 

11 پالک 7شهید فتح الهی 
سازمان امور عشایر ایران400400محمد علی نژادبانک توسعه تعاون

6فاروجخراسان شمالی راسی50پرورش گاوشیری 2243
فاروج اراضی مفرنقاه 

گاوداری نقدی
وزارت جهاد کشاورزی66006600محمد علی نقدیبانک کشاورزی

2244
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای رویین
سازمان امور عشایر ایران552550محمد علی یاریپست بانک

پست بانکروستای توی-اسفراین1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای توی2245
محمد علیزاده 

قراچرلو
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2246
مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای 

سنگین
5اسفراینخراسان شمالی

 5کیلومتر -خراسان شمالی

جاده بجنورد
صندوق کارآفرینی امید

محمد 

غالمحسین پور
50005000

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای الست2247

شهرستان - خراسان شمالی

روستای الست - اسفراین

علیا

پست بانک
محمد فرهادی 

پور
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد فیروزه ایصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای فیروزه1بجنوردخراسان شمالیپرواربندی بره2248

2249
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

عباس آباد
سازمان امور عشایر ایران506506محمد قادریبانک کشاورزی

2250
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای توی
سازمان امور عشایر ایران500500محمد قارداشیبانک توسعه تعاون

2شیروانخراسان شمالی راس80پرورش گوسفند مغانی 2251
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای پیر شهید
بانک توسعه تعاون

محمد قاسم 

سویدانلوئی
وزارت جهاد کشاورزی12081208
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2شیروانخراسان شمالی راسی10پرورش گاوشیری 2252
خراسان شمالی شیروان 

روستا چلو
وزارت جهاد کشاورزی13201320محمد قاسمزادهبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 2253
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بلغان علیا
وزارت جهاد کشاورزی100100محمد قاسمی نیاپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2254
شهرستان رازو جرگالن 

روستای سوخسو هاشم
وزارت جهاد کشاورزی708708محمد قبادیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی10401040محمد قدیمیپست بانکروستای ارکان1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری2255

200200محمد قدیمیپست بانکروستای سارمران-اسفراین1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای سارمران2256
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی 70گوسفند داشتی 2257

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

اجقان

وزارت جهاد کشاورزی382382محمد قربانیبانک کشاورزی

2258
احداث دامداری صنعتی و پرورش بره 

 راسی1000
12شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
بانک کشاورزی

محمد قلی 

پرهیزکار
وزارت جهاد کشاورزی1383013830

2259
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

پمپ بنزین فالح زیر 

کمربندی

بانک کشاورزی
محمد قلی پور 

حسن آبادی
سازمان امور عشایر ایران506506

وزارت جهاد کشاورزی280280محمد قوی اندامصندوق کارآفرینی امیدفاروج روستای یام1فاروجخراسان شمالیکشت زعفران2260

بانک کشاورزیروستای حسن اباد اردغان2اسفراینخراسان شمالیدامداری2261
محمد کاظم 

حقیقت
سازمان امور عشایر ایران506506

2اسفراینخراسان شمالی راسی79پرورش گوسفند داشتی 2262
خراسان شمالی اسفراین 

روستای گجدان
سازمان امور عشایر ایران506506محمد کاظمیبانک کشاورزی

2263
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

 9روستای اتیمز حافظ 

27پالک 

سازمان امور عشایر ایران506506محمد کاظمی فربانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی2264

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

حسن سو

وزارت جهاد کشاورزی520520محمد کمالیبانک کشاورزی
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وزارت جهاد کشاورزی12001200محمد کمالیبانک کشاورزیروستایی پرسه سو1راز و جرگالنخراسان شمالیگوساله پروار2265

وزارت جهاد کشاورزی835835محمد گریوانیبانک کشاورزیبجنورد روستای گریوان1بجنوردخراسان شمالیپرورش بره گوشتی2266

وزارت جهاد کشاورزی21602160محمد گریوانیبانک کشاورزیگریوان1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری2267

2268
راسی همراه 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر)اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

روستای فرطان کوچه 

شهید خلیق
پست بانک

محمد گلزاده 

قلعه سفیدی
سازمان امور عشایر ایران404400

بانک کشاورزیروستا فیض اباد1شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زعفران2269
محمد گلو 

محمد ابادی
وزارت جهاد کشاورزی601601

2270
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
سازمان امور عشایر ایران400400محمد لطفیبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالیکلنی230پرورش زنبورعسل2271

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

انوشیروان

بانک کشاورزی
محمد ماه تاب 

نوشیروان
وزارت جهاد کشاورزی287287

2272
پرورش گوسفند اصالح شده نژاد مغانی 

 راس و تهیه علوفه دام95اصیل 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا گرزو
پست بانک

محمد محمد 

حسینی فضلی
وزارت جهاد کشاورزی13761376

2273
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای انجیرلی
سازمان امور عشایر ایران400400محمد محمدیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی808808محمد محمدیبانک کشاورزیراز و جرگالن روستای گرکز1راز و جرگالنخراسان شمالی راسی150بره پرواری 2274

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 2275
خراسان شمالی شیروان 

روستا چلو
وزارت جهاد کشاورزی100100محمد محمدیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی700700محمد محمدیبانک توسعه تعاونروستایی پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیپروار بره2276

صندوق کارآفرینی امیدروستای مفرنقاه1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2277
محمد محمدی 

مفرنقاه
وزارت جهاد کشاورزی280280
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2278
احداث دامداری و پرورش گوسفند 

اصالح نژاد عشایری
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا دوین سایت 

عشایری دوین

بانک توسعه تعاون
محمد محمدی 

مقدم بیابان
سازمان امور عشایر ایران18131813

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گاو شیری2279

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

درکش

بانک کشاورزی
محمد محمدیان 

هاور
وزارت جهاد کشاورزی704704

1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2280
شهرستان راز جرگالن 

روستای تش نفس
پست بانک

محمد مراد 

رستگاری
وزارت جهاد کشاورزی520520

3بجنوردخراسان شمالیگوساله پرواری2281
بجنورد ینگه قلعه مجتمع 

گاوداران
وزارت جهاد کشاورزی40404040محمد مرادپوربانک کشاورزی

2282
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر  )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای کالت
بانک کشاورزی

محمد مسافرتی 

کالت
سازمان امور عشایر ایران506506

2283
 راس 200پرورش صنعتی بره پرواری 

در دوره
3شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا سرچشمه دوین
وزارت جهاد کشاورزی28802880محمد معصومبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دهنده گاوشیری2284
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد نظریبانک توسعه تعاون

2285
 140پرورش صنعتی گوساله پرواری 

راسی
9شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
بانک کشاورزی

محمد نقی 

ذوالفقاری زوارم
وزارت جهاد کشاورزی1414414144

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2286
شهرستان راز و جرگالن 

روستای جلفدره
بانک کشاورزی

محمد نقی 

کمالی
وزارت جهاد کشاورزی890890

بانک کشاورزیپیش قلعه1بجنوردخراسان شمالینگهداری و پرورش زنبور عسل2287
محمد نقی 

مقصود زاده
وزارت جهاد کشاورزی160160

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2288
خراسان شمالی شیروان 

روستا شورک عبد اباد
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد نوروزیانپست بانک

1اسفراینخراسان شمالی راسی195بره پرواری 2289
خراسان شمالی اسفراین 

روستای کوشکندر
بانک کشاورزی

محمد هادی 

نودهی
وزارت جهاد کشاورزی10451045

2290
- بهسازی پرورش گوسفند داشتی 

 راسی90اصالح نژاد 
1جاجرمخراسان شمالی

-جاجرم-خراسان شمالی

روستای -بخش شوقان

کالته شوقان

وزارت جهاد کشاورزی931931محمد وحدانیپست بانک

بانک توسعه تعاونزرنه1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2291
محمد ولی 

صحراگرد
وزارت جهاد کشاورزی1133965
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2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2292

مانه - خراسان شمالی

روستای کوشکی - وسملقان

راجی

بانک کشاورزی
محمد 

یزدانپرست
وزارت جهاد کشاورزی616616

12راز و جرگالنخراسان شمالیتولید پوشاک2293

استان خراسان شمالی 

شهرستان رازوجرگالن 

روستای توتلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت95009500محمد یزدانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد یزدانیبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش گاو شیری2294

بانک توسعه تعاونقلعه قشون1راز و جرگالنخراسان شمالیبره پروار2295
محمدابراهیم 

صانعی امامقلی
وزارت جهاد کشاورزی470470

2296
چارچوب درب و و )نجاری و درودگری 

(کالف مبل با چوب روسی
صندوق کارآفرینی امیدروستای خرق4فاروجخراسان شمالی

محمدامین 

جعفری خرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

وزارت جهاد کشاورزی880880محمدباقر بیدکیبانک کشاورزیروستای بیدک2بجنوردخراسان شمالیگاو شیری2297

بانک کشاورزیروستای بیرم آباد1فاروجخراسان شمالیپرورش گل محمدی2298
محمدتقی 

حسین زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیفاروج روستای سیاهدشت2فاروجخراسان شمالیپرورش و نگهداری گاو شیری2299
محمدتقی 

شجاعی
وزارت جهاد کشاورزی11601160

2300
 راسی 95پرورش گوسفند داشتی 

روستایی
2جاجرمخراسان شمالی

-جاجرم-خراسان شمالی

روستای صادق آباد
پست بانک

محمدتقی 

شیردل
وزارت جهاد کشاورزی10461046

2جاجرمخراسان شمالیراسی25گاوداری صنعتی شیری 2301
-جاجرم-خراسان شمالی

207کالته نخودی پالک .
وزارت جهاد کشاورزی16001600محمدتقی گرایلوبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی150پرورش گوسفند مولد پربازده 2302
-شهرستان مانه و سملقان

روستای اینچه سفلی
بانک کشاورزی

محمدجلیل 

رحمانی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

2303
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای ابری تپه
پست بانک

محمدحسن 

خان محمدی
سازمان امور عشایر ایران500500

صندوق کارآفرینی امیداسفراین روستای نوده بام1اسفراینخراسان شمالی هکتاری2کاشت زعفران 2304
محمدحسن 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی480480

بانک کشاورزیسنجبینی1اسفراینخراسان شمالیراسی63پرورش گوسفند داشتی 2305
محمدحسن 

عزیزی
سازمان امور عشایر ایران404404
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2306
خدمات مدرن سازی و تعمیر ماشین 

آالت و ادوات و مکانیزاسیون کشاورزی
صندوق کارآفرینی امیدروستای خرق1فاروجخراسان شمالی

محمدحسین 

بهرام زاده خرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1بجنوردخراسان شمالیپرورش اسب ترکمن2307

شهرستان بجنورد بخش 

مرکزی روستای استاد 

تیمورتاش

بانک توسعه تعاون
محمدحسین 

شیردل
وزارت جهاد کشاورزی12501250

3فاروجخراسان شمالیگلخانه2308
خراسان شمالی فاروج 

روستای سه گنبد
بانک کشاورزی

محمدحسین 

طیبی سه گنبد
وزارت جهاد کشاورزی40004000

2اسفراینخراسان شمالی هکتاری1کاشت زعفران 2309

خراسان شمالی اسفراین 

زمین های زراعی روستای 

حاجی آباد

صندوق کارآفرینی امید
محمدحسین 

یعقوبی
وزارت جهاد کشاورزی240240

صندوق کارآفرینی امیدروستای مهمانک2مانه وسملقانخراسان شمالینانوایی بربری2310
محمدرضا 

ارحامی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

سازمان امور عشایر ایران630630محمدرضا الهیانبانک توسعه تعاونعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی2311

1شیروانخراسان شمالی راسی150پرورش بره پرواری 2312
خراسان شمالی شیروان 

روستا سجاد اباد
وزارت جهاد کشاورزی750750محمدرضا آخرتیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیباغچق2بجنوردخراسان شمالی راسی10گاو شیری 2313
محمدرضا 

باغچقی
وزارت جهاد کشاورزی880880

1شیروانخراسان شمالیپرورش ماهی در روستا مالباقر2314
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا مالباقر
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

حسین زاده
وزارت جهاد کشاورزی800800

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150محمدرضا دلیربانک توسعه تعاونروستای جعفرآباد1فاروجخراسان شمالیقالی بافی2315

2316
درب و پنجره  )نجاری و درودگری 

(چوبی و ابعاد مبلمان
صندوق کارآفرینی امیدروستای خرق3فاروجخراسان شمالی

محمدرضا 

شریفی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی 75گوسفند پرواری 2317

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

گسک

وزارت جهاد کشاورزی500500محمدرضا صفریبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی راسی12گاوشیری 2318

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای عمارت 

9پالک

وزارت جهاد کشاورزی10561056محمدرضا فاضلیبانک کشاورزی
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3جاجرمخراسان شمالی راسی30پرورش صنعتی گاوشیری 2319
- خراسان شمالی جاجرم 

1مشاع طالبیان 
وزارت جهاد کشاورزی23502350محمدرضا گرایلوبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالی راسی95پرورش گوسفند مغانی خالص 2320
روستای توکر بخش سرحد 

تکمران
وزارت جهاد کشاورزی13761376محمدرضا مراتیبانک کشاورزی

2321
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
بانک کشاورزیاسفراین روستای دهنه اجاق2اسفراینخراسان شمالی

محمدرضا 

معجنی
سازمان امور عشایر ایران500500

پست بانکفاروج روستای خبوشان1فاروجخراسان شمالیخرید نیسان2322
محمدرضا 

نوروزی اسفجیر
480480

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

200200محمدرضا یزدانیپست بانکروستا دهگاه1بجنوردخراسان شمالیباجه خدماتی بانکی2323
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالیکلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 2324
خراسان شمالی شیروان 

روستا امیر اباد
پست بانک

محمدرضا 

یعقوبی
وزارت جهاد کشاورزی100100

صندوق کارآفرینی امیدعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی150گوسفند داشتی2325
محمدرضا 

یوسفی
سازمان امور عشایر ایران18001800

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل2326

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

حسن اباد

وزارت جهاد کشاورزی240240محمدعلی اکرمیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی12541254محمدعلی ربانیپست بانکبجنورد روستای اسدلی1بجنوردخراسان شمالیدامپروری بره پرواری2327

بانک کشاورزیروستای ایزی1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران2328
محمدعلی فروغ 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی480480

2329
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
3اسفراینخراسان شمالی

اسفراین /خراسان شمالی 

بخش صفی آباد روستای /

دولچاه منزل مهماندوست 

محمدعلی

بانک کشاورزی
محمدعلی 

مهماندوست
سازمان امور عشایر ایران360360

2330

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اینچه علیا

بانک کشاورزی
محمدعلی 

نیستانی
وزارت جهاد کشاورزی12851285

2331
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای سنجبینی
سازمان امور عشایر ایران506506محمدقلی زمانیبانک کشاورزی

2332
دامداری و پرورش گوسفند داشتی به 

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
بانک کشاورزیاسفراین روستای دهنه اجاق5اسفراینخراسان شمالی

محمدکریم 

صحرایی
سازمان امور عشایر ایران404404



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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بانک کشاورزیروستای قشالق عبدل اباد1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری2333
محمدموسی 

تونی
وزارت جهاد کشاورزی880880

2334
بهسازی اماکن دامی و پرورش بره 

 راسی145پرواری 
1شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

شهرستان شیروان روستا 

سیرسپرانلو علیا

وزارت جهاد کشاورزی760760محمدنظر فریدیپست بانک

3شیروانخراسان شمالی( MDF)تولید کابینت و وسایل چوبی 2335

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای زیارت 

میدان شهدا

صندوق کارآفرینی امید
محمدنقی رحیم 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2336
بجنورد بخش مرکزی 

روستای باباامان
پست بانک

محمدهادی 

ایزانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2اسفراینخراسان شمالی راسی15گاو شیری2337

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

اتیمز

بانک کشاورزی
محمدولی 

جعفری
وزارت جهاد کشاورزی13201320

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 2338
خراسان شمالی شیروان 

روستا باغان
پست بانک

محمود الهی 

باغان
وزارت جهاد کشاورزی100100

2339
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای قره جه بایر
پست بانک

محمود 

حمیدیان 

توپکانلو

سازمان امور عشایر ایران500500

صندوق کارآفرینی امید3فاروج بلوار بسیج میالن 1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2340
محمود خاکشور 

فاروجی
وزارت جهاد کشاورزی280280

2341

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

شهرآباد کرد

وزارت جهاد کشاورزی901901محمود خرمدلبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل2342
اسفراین  _خراسان شمالی 

روستای حصاری گازرانی _
وزارت جهاد کشاورزی251251محمود دژهبانک کشاورزی

10001000محمود رشیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای رویین2اسفراینخراسان شمالیتکمیل اقامتگاه بوم گردی2343
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی920920محمود رمضانیبانک کشاورزیروستای سوخسو هاشم1راز و جرگالنخراسان شمالیدامداری گاو شیری2344
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1جاجرمخراسان شمالی و خدمات بانکی خراشاictدفتر 2345
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای خراشا
200200محمود ساالریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2جاجرمخراسان شمالیتوسعه پرورش گوسفند داشتی2346
- جلگه شوقان - جاجرم 

روستای دوبرجه
وزارت جهاد کشاورزی522522محمود سبحانیبانک کشاورزی

3جاجرمخراسان شمالی راسی40گاو شیری 2347
بخش جلگه - جاجرم

روستای چپه- شوقان
وزارت جهاد کشاورزی19921992محمود سجادیبانک کشاورزی

2راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2348
شهرستان رازو جرگالن 

روستای آدینه قلی
وزارت جهاد کشاورزی17161716محمود سجادیبانک توسعه تعاون

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2349

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کشانک

وزارت جهاد کشاورزی600600محمود شاددلصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای چری1فاروجخراسان شمالیتولید آینه و شمعدان2350
محمود عباسی 

چری
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت جهاد کشاورزی27202720محمود عمارلوبانک کشاورزیروستای خواجه ها3فاروجخراسان شمالی راس200پرورش بره پرواری به ظرفیت 2351

بانک توسعه تعاونعشایر قلیچ قامیش1مانه وسملقانخراسان شمالیراسی70گوسفند داشتی2352
محمود 

فرهمندکیوانلو
سازمان امور عشایر ایران636636

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش دهنده گاوشیری 2353
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200محمود قدیمیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی12541254محمود قربانیبانک کشاورزیبجنورد روستای ریین2بجنوردخراسان شمالیدامپروری بره پرواری2354

2اسفراینخراسان شمالیمجوز بهسازی اماکن روستایی2355
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای خیر آباد
وزارت جهاد کشاورزی13671367محمود مالداریبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیباجه خدمات بانکی امیراباد2356
- جاجرم- خراسان شمالی

امیراباد
پست بانک

محمود 

محمدپور تنها
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران2357

خراسان شمالی جاجرم 

بخش سنخواست روستای 

قراجه رباط

وزارت جهاد کشاورزی600600محمود محمدنیاپست بانک
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2358
 راسی همراه 63پرورش گوسفند داشتی

(عشایری )اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

تپه  )روستای میان دشت 

(سرخ

پست بانک
محمود مرادیان 

مطلق
سازمان امور عشایر ایران400400

سازمان امور عشایر ایران720720محمود معمریپست بانکعشایر کشانک2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی120گوسفند 2359

2360
پرورش گوسفند مغانی خالص با قوچ 

 راسار95بروال 
3شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای توکور
وزارت جهاد کشاورزی22032203محمود هنرمندبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونفاروج10فاروجخراسان شمالیبتن آماده2361
محمود هوشنگی 

فاروجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت80008000

وزارت جهاد کشاورزی11881188مختار اسعدیبانک توسعه تعاونروستای راستقان1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی پربازده2362

سازمان امور عشایر ایران404404مختار محرابیبانک کشاورزیپایین تراز کمربندی1اسفراینخراسان شمالیراسی63پرورش گوسفند داشتی 2363

1شیروانخراسان شمالی هکتار2کشت زعفران به مساحت 2364
خراسان شمالی شیروان 

روستا مشهد طرقی
صندوق کارآفرینی امید

مدینه حجی 

پورمشهد طرقی
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مدینه رحیمیبانک توسعه تعاون3بجنورد باقرخان 1بجنوردخراسان شمالیخیاطی2365

100100مدینه رحیمیپست بانکروستای تفتازان.شیروان 1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی2366
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران100100مدینه زارع پیشهصندوق کارآفرینی امیدروستای رضا آباد1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2367

2368
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای فرطان
بانک توسعه تعاون

مدینه شرف پور 

زارع
سازمان امور عشایر ایران400400

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی2369
شهرستان شیروان عشایری 

شیروان
100100مدینه شگفتهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیتولید گلیم2370

شهرستان بجنورد روستای 

علی آباد کوچه مدرسه 

ابتدایی

صندوق کارآفرینی امید
مدینه کریمیان 

شورک
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2شیروانخراسان شمالیگلیم بافی2371
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
100100مدینه گونه ایپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 2372

- استان خراسان شمالی

- شهرستان راز و جرگالن 

دهستان -روستای غالمان 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200مدینه محمد نیابانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مدینه نجف زادهبانک توسعه تعاونروستای سست1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی2373

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2374

مانه و - خراسان شمالی

عشایر - آشخانه-سملقان

منطقه -منطقه جیران سو 

نیروی هوایی شهر آباد

بانک توسعه تعاون
مدینه یزدان پور 

کیکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی665665مراد پیل تنبانک کشاورزیروستای بچه دره1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2375

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 2376
خراسان شمالی شیروان 

روستا شرکانلو
وزارت جهاد کشاورزی152152مراد محمدیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی200200مراد نظریبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش گاو شیری2377

2378
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای توی
بانک توسعه تعاون

مراد نوروزی 

مقدم
سازمان امور عشایر ایران500500

5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 2379

شهرستان -خراسان شمالی 

دهستان -راز و جرگالن 

روستای غالمان-غالمان 

وزارت جهاد کشاورزی200200مراد واحدیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیتولید تیرچه و بلوک ساختمانی2380
-شیروان -خراسان شمالی 

روستای مشهد طرقی علیا
صندوق کارآفرینی امید

مرار محمدعلی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2381

بجنورد روستای باغچق 

خیابان شهید نریمان زاده 

50پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرال نبی پورصندوق کارآفرینی امید
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرال نعمتیبانک کشاورزیاسفروج1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2382

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 2383

- استان خراسان شمالی

- شهرستان راز و جرگالن 

دهستان - روستای غالمان 

غالمان

بانک توسعه تعاون
مرتضی خوش 

صفا
وزارت جهاد کشاورزی200200

7اسفراینخراسان شمالیکشت زعفران2384
- شهرستان اسفراین 

روستای قاسم آباد
وزارت جهاد کشاورزی480480مرتضی رخشیصندوق کارآفرینی امید

2385
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

اتیمز
سازمان امور عشایر ایران500500مرتضی رستمیپست بانک

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران2386
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم کالته نخودی
وزارت جهاد کشاورزی480480مرتضی گرایلوبانک کشاورزی

2387
-تولید گل و گیاه زینتی و دارویی 

کاکتوس و الویه ورا
1بجنوردخراسان شمالی

حصار گرمخان بلوار امام 

رضا کوچه شهید توفان 

09155851571 3پالک 

وزارت جهاد کشاورزی630630مرتضی مجردیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080مرتضی محمدیصندوق کارآفرینی امیدکرکولی1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2388

1اسفراینخراسان شمالیکلنی160پرورش زنبورعسل2389

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

بیدواز

پست بانک
مرتضی محمدی 

خوشگو
وزارت جهاد کشاورزی240240

200200مرتضی مهنانیپست بانکروستای مهنان باال-بجنورد1بجنوردخراسان شمالیدفتر خدمات بانکی باجه روستای2390
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2391

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عزیزآباد

وزارت جهاد کشاورزی924924مرجان شادلوبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 2392
خراسان شمالی شیروان 

روستا زوارم
پست بانک

مرضیه ابوالحسن 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی150150

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2393
روستای صندل اباد انتهای 

60خیابان امام رضا پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه احمدیصندوق کارآفرینی امید
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101100مرضیه اعرابیپست بانکروستای فرطان1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2394
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک2395

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اسالم آباد

200200مرضیه امانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2396

روستای مالحسن خیابان 

سنگ شکن کوچه آخر 

سمت راست

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه جعفریپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه جمالیصندوق کارآفرینی امیدآشخانه روستای قلعه خان1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2397

2شیروانخراسان شمالیتولید فرش و قالی دستباف2398

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان شهر زیارت روستا 

منصوران

بانک توسعه تعاون
مرضیه حسن 

زاده زارع شیروان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2399
روستای فرطان خیابان 

32 پالک 3شهید خلیق 
102100مرضیه خسرویپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت143100مرضیه درتومیبانک توسعه تعاونبجنورد روستای درتوم1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2400

1گرمهخراسان شمالیگلیم بافی2401
شهرستان گرمه روستای 

قزلحصار سفلی
8080مرضیه رایگانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه روشندلپست بانکبجنورد روستای فخر الدین1بجنوردخراسان شمالیخیاطی2402

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی2403

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

حسن مست

صندوق کارآفرینی امید
مرضیه شالی 

کاران
وزارت جهاد کشاورزی100100

پست بانکروستای مالحسن1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2404
مرضیه صفرزاده 

سریوانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1راز و جرگالنخراسان شمالیفرش دستباف2405
رازوجرگالن روستای تازه 

قلعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه عصمتیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2406

آشخانه عشایر قره 

آشخانه خیابان )میدان

(25شهید هاشمی نزاد

پست بانک
مرضیه 

علیمردانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1شیروانخراسان شمالیبافت تابلو فرش2407

-شیروان-خراسان شمالی

جنب -روستای دوین

مسجد جامع

بانک توسعه تعاون
مرضیه گوهری 

مایوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه مالداریبانک توسعه تعاونروستای رحیم آباد1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی2408

بانک توسعه تعاونروستای کالته جعفرآباد1فاروجخراسان شمالیصنایع چرم2409
مرضیه نیرومند 

فاروج
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2اسفراینخراسان شمالی راسی85گوسفند داشتی 2410
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای چشمه خالد آباد
وزارت جهاد کشاورزی758750مرضیه ولی پورپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200مرضیه یاوریبانک کشاورزیاسفراین روستای زرق آباد1اسفراینخراسان شمالیبسته بندی سبزیجات2411

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم اشکودبانک توسعه تعاونروستای بهار علیا1فاروجخراسان شمالیقالی بافی2412

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه2413
- شیروان-خراسان شمالی

روستای خانلق
صندوق کارآفرینی امید

مریم امیری 

مقدم شیروان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2414

بجنورد روستای قره 

خانبندی کوچه شهید 

اسحاق پور

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم ایزانلوصندوق کارآفرینی امید

2415
دفتر خدمات بانکی پست بانک روستای 

زوارم
200200مریم ایزانلوپست بانکروستای زوارم-- شیروان1شیروانخراسان شمالی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی2416
محمد علی پهلوان رجایی 

4 پالک 3
100100مریم آذرخشپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم آزورصندوق کارآفرینی امیدروستای گوینک1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی2417

پست بانکبجنورد روستای مملجه1بجنوردخراسان شمالیخیاطی2418
مریم بی بی 

نبوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیکارگاه قالی بافی2419
روستای بیدک خ رجایی 

23کوچه بوستان پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم بیدگیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم پروانبانک توسعه تعاونروستای چهل حصار2اسفراینخراسان شمالیمشاغل خانگی2420
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1بجنوردخراسان شمالیفرش دست باف2421

بجنورد روستای محمدعلی 

پهلوان انتهای کوچه شهید 

کاوه

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم پرونصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم پیل تنپست بانکروستای کشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2422

پست بانکروستای الت علیا1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2423
مریم تاج 

محمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم ترکانلوپست بانکروستای اسفیدان1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2424

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی2425

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

امند

وزارت جهاد کشاورزی778778مریم تقتمشپست بانک

600600مریم جعفریصندوق کارآفرینی امیدروستای قارلق1بجنوردخراسان شمالیکارگاه تولید محصوالت چرمی2426
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2427
روستای صندل اباد خ غدیر 

6کوچه شهید ابراهیمی پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم جمالیپست بانک

بانک توسعه تعاونروستای چهل دختران1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی2428
مریم حافظ 

ادکانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

4جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند و بز2429
شهرستان جاجرم روستای 

امیراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم حسن زادهپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم حشمتیپست بانکروستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2430

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم حیدر ابادیبانک توسعه تعاونروستای بدرانلو1بجنوردخراسان شمالیکارکاه خیاطی2431

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم خوشخلقصندوق کارآفرینی امیدروستایی داشتلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2432

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2433

 خ 3روستای باقرخان 

شهید نیری کوچه 

3آرامستان پ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم دامن کشبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم داوریصندوق کارآفرینی امیدروستایی تنگه ترکمن1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2434



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 صنعت، معدن و تجارت150150مریم داوریصندوق کارآفرینی امیدغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2435

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم ربانیپست بانکبجنورد روستای سیساب1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2436

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2437
روستای قوچ قلعه خ امام 

20رضا کوچه الله پ 
پست بانک

مریم رحیم پور 

خطاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

100100مریم رضازادهصندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان.شیروان 1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی2438
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه2439
-شیروان-خراسان شمالی

روستای بلغان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم رمضانپورصندوق کارآفرینی امید

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2440
روستای صندل آباد جنب 

دبستان علی نیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم رمضانیصندوق کارآفرینی امید

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی2441
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
پست بانک

مریم رمضانی 

نژاد رویین
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک2442

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عزیزآباد

200200مریم ریحانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2443

روستای نادرآباد کوچه 

شهید نظافتی منزل 

محمدمهدی حیدری

پست بانک
مریم سلیمان 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2444

اسفراین -خراسان شمالی

بخش صفی اباد روستای 

الست سفلی

100100مریم سلیمانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2شیروانخراسان شمالیاقامتگاه بومگردی2445
خراسان شمالی شهرستان 

روستای زوارم- شیروان 
20002000مریم سلیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران100100مریم سیاوشیصندوق کارآفرینی امیدروستای تبریان1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2446

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش2447
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای اهلل آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت8686مریم شجاعپست بانک
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2448
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای حصار اندف1فاروجخراسان شمالی

مریم شوقی 

خبوشان
وزارت جهاد کشاورزی202202

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2449

مانه و -خراسان شمالی 

روستای قلندرتپه -سملقان

منطقه پیش قلعه

بانک توسعه تعاون
مریم صدوقی 

توپکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان.شیروان 1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی2450
مریم ضمیری 

زارع
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای خوش2451
شهرستان - خراسان شمالی

روستای خوش- اسفراین
200200مریم عزیزیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالیکشت زعفران2452
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
پست بانک

مریم فیض 

آبادی برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2453

خراسان شمالی اسفراین 

صفی اباد روستای کالته 

اقازاده

100100مریم قهرمانلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200مریم کاظمیبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ2454

100100مریم کیانمهرپست بانکاسفراین روستای فرطان1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2455
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2456
فاروج روستای جعفرآباد 

سفلی حاشیه جاده اصلی
وزارت جهاد کشاورزی280280مریم مهاجر یامیصندوق کارآفرینی امید

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2457
خراسان شمالی روستای 

اردین
105100مریم مهرابیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیدفتر خدمات بانکی باجه روستایی2458
روستای -شهرستان بجنورد

ارکان
200200مریم میرشکارپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی23002300مریم نادمیبانک توسعه تعاونغالمان2راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ2459

10اسفراینخراسان شمالیگارگاه قالی بافی2460
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای نوده بام
وزارت صنعت، معدن و تجارت500200مریم نودهیبانک توسعه تعاون
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1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی2461

شهرستان رازوجرگالن 

بخش غالمان روستای تازه 

قلعه

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم نوروزیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم نوروزیپست بانکروستای تازه قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی2462

1گرمهخراسان شمالی راسی10طرح گاو شیری 2463
شهرستان گرمه روستای 

ساقارچیان
وزارت جهاد کشاورزی11601160مریم نوریبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2464

روستای علی اباد کوچه 

شهید امیر علی آبادی پ 

15

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم نیک نامبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیداسفراین روستاالست1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2465
مژگان تقی زاده 

قهرمانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای برج- اسفراین1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای برج2466
مژگان رحمانی 

ینگه قلعه
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی2467

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نادرآباد

وزارت جهاد کشاورزی100100مژگان نظریپست بانک

4مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2468

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عزیزآباد

وزارت جهاد کشاورزی30403040مسعود الهامیبانک کشاورزی

2گرمهخراسان شمالی راسی اصالح نژاد گوسفند90طرح 2469
روستای -0شهرستان گرمه

دشت
وزارت جهاد کشاورزی985985مسعود خیریبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستا پیر شهید1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره 2470
مسعود کدیور 

زارع
وزارت جهاد کشاورزی100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای حاجی تقی-فاروج1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2471
مسعود نجفی 

حاجی تقی
وزارت جهاد کشاورزی280280

صندوق کارآفرینی امیدروستای منصوران4شیروانخراسان شمالیتولید چیپس میوه2472
مسعود نوروزی 

زیارت
وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600

2473
پرورش گوسفند اصالح نژاد مغانی 

خالص با قوچ بروال
بانک کشاورزیکالته توپکانلو- تکمران 2شیروانخراسان شمالی

مسعود ولی پور 

توپکانلو
وزارت جهاد کشاورزی13761376

بانک کشاورزیگرمه خوش2اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران2474
مسلم اسماعیل 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی480480
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1اسفراینخراسان شمالیکلنی80پرورش زنبورعسل2475

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

دهنه اجاق

وزارت جهاد کشاورزی107107مسلم شفیقبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیپرورش قارچ خوراکی در گلخانه2476
شهرستان -خراسان شمالی

جاجرم روستای کرف
وزارت جهاد کشاورزی200200مسلم صمدیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای توی2اسفراینخراسان شمالیتولید و عرضه زعفران سر گل2477
مسلم عباسی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی240240

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند وبز2478

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قوالنلو 

 8علیا خ شهید امیری 

8 پالک5کوچه مالک 

وزارت جهاد کشاورزی152152مسلم مقدسبانک توسعه تعاون

15اسفراینخراسان شمالیاحداث گلخانه سبزی2479
اسفراین روستای سارمران 

جنب مسجد
بانک کشاورزی

مشهد علی 

گریوانی
وزارت جهاد کشاورزی70007000

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2480
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کیلو پنجه
وزارت جهاد کشاورزی560560مشهد قلی نیازیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالی کلنی170پرورش زنبورعسل2481

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

حسن اباد

وزارت جهاد کشاورزی215215مصطفی اکرمیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیفاروج روستای مرغزار3فاروجخراسان شمالیپرورش بره پرواری2482
مصطفی الماسی 

مرغرار
وزارت جهاد کشاورزی23522352

2شیروانخراسان شمالیپرورش صنعتی بره پرواری2483
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای دوین
وزارت جهاد کشاورزی15601560مصطفی الهیاریبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیمنبت چوب2484
بجنورد روستای قره 

خانبندی
16001600مصطفی ایزیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای خانلق4شیروانخراسان شمالی و چوبMDFتولیدو خدمات 2485
مصطفی آذری 

سنگلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

بانک کشاورزیروستای مطرانلو1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل2486
مصطفی بخش 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی432432
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1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2487
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلعه بیگ
پست بانک

مصطفی جعفری 

قریه حسن
وزارت جهاد کشاورزی150150

1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری2488
روستای - بجنورد 

میرزاحسنلو
وزارت جهاد کشاورزی10001000مصطفی رحمانیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز 2489
خراسان شمالی شیروان 

روستا مشهد طرقی
پست بانک

مصطفی رمضان 

زاده مشهدطرقی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل2490
 _خراسان شمالی 

روستای درازپی_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی251251مصطفی سالمتیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیدامداری2491
کوچه - روستای حمزانلو

قناعت
بانک کشاورزی

مصطفی عامری 

اختیار ابادی
وزارت جهاد کشاورزی440440

بانک توسعه تعاونبجنورد روستای علی آباد2بجنوردخراسان شمالیادوات کشاورزی2492
مصطفی علی 

ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

2راز و جرگالنخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی2493

خراسان شمالی شهرستان 

راز وجرگالن روستای 

داشلی قلعه کوچه شهید 

6برات مصری

300300مصطفی فرهمندپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران2494

خراسان شمالی شهرستان 

- جاجرم بخش شوقان

روستای عمارت

وزارت جهاد کشاورزی9696مصطفی قدیمیپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2495
شهرستان راز و جرگالن 

روستای سوخسو انقالب
وزارت جهاد کشاورزی400400مصطفی کنعانیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدفاروج مزرعه مهنی1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2496
مصطفی کیانی 

نجف آباد
وزارت جهاد کشاورزی280280

2497
 راسی 70پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ ژن دار بروال3و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا مشهد طرقی
بانک توسعه تعاون

مصطفی 

محمدزاده
وزارت جهاد کشاورزی14081408

1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای اتیمز2498
شهرستان - خراسان شمالی

روستای اتیمز- اسفراین
200200مصطفی نامدارپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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بانک کشاورزیروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2499
مطهره 

مقصودزاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند 2500
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای دوین
صندوق کارآفرینی امید

مظاهر گل 

محمدی دوین
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک کشاورزیدهک1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران2501
معصوم ابراهیمی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی240240

1شیروانخراسان شمالیتولید و کاشت گل محمدی2502
خراسان شمالی شیروان 

روستا ترانلو
پست بانک

معصومه اسحق 

یان
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی2503
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100معصومه اکبرنیاپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080معصومه ایزانلوپست بانکروستای باباامان1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2504

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه باغچیقیپست بانکروستای باغچق1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2505

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه براتیبانک توسعه تعاونروستای قوچ قلعه1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2506

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی2507
بجنورد روستای گریوان خ 

شهدا کوچه یقین
پست بانک

معصومه حسن 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150معصومه خانیبانک توسعه تعاونروستای سست2اسفراینخراسان شمالیقالیبافی2508

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه خضریبانک توسعه تعاونروستای بیار1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی زنانه2509

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه درتومیبانک توسعه تعاونبجنورد روستای درتوم1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2510

1راز و جرگالنخراسان شمالیبافتنی های سنتی2511
راز و - خراسان شمالی

روستای راستقان- جرگالن 
100100معصومه رحمتیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای اق تپه1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری2512
معصومه رحمتی 

منفردی کالته
وزارت جهاد کشاورزی880880
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2513
باجه خدمات بانکی روستایی رباط قره 

بیل
1گرمهخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای رباط قره - گرمه

بیل

200200معصومه رحیمیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی2514
خراسان شمالی اسفراین 

روستای نوشیروان
صندوق کارآفرینی امید

معصومه 

رشیدیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140

وزارت جهاد کشاورزی13201320معصومه رمضانیبانک کشاورزیروستای قوچ قلعه3بجنوردخراسان شمالیگاو شیری2515

پست بانکروستای مالحسن1مانه وسملقانخراسان شمالیکارگاه تولیدی پوشاک2516
معصومه رمضانی 

مجرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2517
شرکت تعاونی دوزندگی مایده کوثر 

کرف
6جاجرمخراسان شمالی

-جاجرم-خراسان شمالی

روستای -شهر سنخواست

کرف

وزارت صنعت، معدن و تجارت880880معصومه روزبهیپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2518

اسفراین -خراسان شمالی

بخش صفی اباد روستای 

الست سفلی

100100معصومه زراعتکارپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان. شیروان 1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی2519
معصومه 

سعادتمند
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی2520
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100معصومه شاعریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2521
 راسی 95پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ ژن دار بروال4و 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا میالنلو علیا
وزارت جهاد کشاورزی16101610معصومه شفیعیبانک کشاورزی

پست بانکروستای درکش1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2522
معصومه صحت 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران2523

شهرستان جاجرم روستای 

امیر آباد کوچه شهید رجب 

زاده

وزارت جهاد کشاورزی480480معصومه صداقتبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی 2524
شهرستان شیروان روستا 

رضا اباد غربی
پست بانک

معصومه 

عارفخانی
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک کشاورزیروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2525
معصومه عین 

بیگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی2526

خراسان شمالی شهرستان 

شروان روستای چلو امام 

26رضا 

صندوق کارآفرینی امید
معصومه قادری 

هشت مرخ
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای فرطان-اسفراین1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای فرطان2527
معصومه قلعه 

نوی
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی2528
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای الست الیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه قمریبانک توسعه تعاون

پست بانکاشخانه روستای بیار1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی2529
معصومه کشته 

کار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه گریوانیپست بانکبجنورد روستای گریوان1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2530

1بجنوردخراسان شمالی(چهارمیل)بافتنی های سنتی 2531
شهرستان بجنورد باقرخان 

129 کوچه دانش پالک 3
100100معصومه گوهریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه محسنیبانک توسعه تعاونشیروان روستای رزمقان1شیروانخراسان شمالیخیاطی تولید پوشاک زنانه2532

صندوق کارآفرینی امیدروستای عزیزآباد- اشخانه2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت گل محمدی2533

معصومه محمد 

یوسفی بهلولی 

احمدی

وزارت جهاد کشاورزی300300

1اسفراینخراسان شمالیلباس محلی اقوام2534
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای سست
پست بانک

معصومه 

مختاری نژاد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2535
خراسان شمالی اسفراین 

روستای جوشقان
پست بانک

معصومه مرادی 

فرد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی2536

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

گزآباد

وزارت جهاد کشاورزی400400معصومه مظفریبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی2537
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100معصومه منصوریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 2538
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
پست بانک

معصومه نادری 

مایوان
وزارت جهاد کشاورزی100100
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه نیستانیپست بانکروستای خرمده شرقی1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2539

2540
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیتیتکانلو1فاروجخراسان شمالی

معصومه هنرمند 

شجاع
وزارت جهاد کشاورزی200200

100100معصومه یادگارپست بانکروستای قلعه سفید1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2541
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2542
روستای خداقلی کوچه 

24 پ 1حیدرزاده 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه یزدانیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2543
خراسان شمالی شیروان 

روستا مشهد طرقی
بانک توسعه تعاون

مقداد نبی زاده 

مشهد طرقی
وزارت جهاد کشاورزی152152

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مقدسه شفیعیپست بانکروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی2544

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2545

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کوشکی ترکمن

وزارت جهاد کشاورزی616616مقصود امانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی665665مقصود بهمنبانک توسعه تعاونروستایی تنگه ترکمن1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2546

200200مالل مولویبانک توسعه تعاونروستای جعفرآباد سفلی2فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2547
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2548
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای الست الیا
پست بانک

ملک جهان 

مهرابی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی48پرورش گوسفند مغانی خالص 2549

- خراسان شمالی 

شهرستان شیروان روستای 

امان آباد

بانک توسعه تعاون
ملک حسین 

ناصری
وزارت جهاد کشاورزی733733

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2550

اسفراین -خراسان شمالی

بخش صفی اباد روستای 

الست سفلی

100100ملکان ترنج زرپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای دربند اسفجیر1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2551
ملکه برات زاده 

قریه بیگ
سازمان امور عشایر ایران100100

2552
 راسی همراه با 95گوسفند داشتی 

اصالح نژاد
وزارت جهاد کشاورزی10001000ملوک سارخانیصندوق کارآفرینی امیدروستای حسین اباد خانکور2اسفراینخراسان شمالی
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وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ملیحه حدادیبانک توسعه تعاونروستای خوش1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی2553

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملیحه خالقیبانک توسعه تعاونروستای نجف1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2554

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی2555

بجنورد روستای سریوان 

عاشقان پایین تر از مسجد 

3پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150ملیحه رستمیپست بانک

1شیروانخراسان شمالیبافت تابلو فرش2556
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای دوین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملیحه سلمانبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2557
منطقه - مانه و سملقان

عشایر نشین قلیچ قامیش
100100ملیحه قنبریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدابتدای روستای اسالم آباد1مانه وسملقانخراسان شمالیقالیبافی2558
ملیحه نوروزی 

حداد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی200200منصور بهمنبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری2559

1بجنوردخراسان شمالیراسی150بره پروار 2560

-بجنورد- خراسان شمالی

- ضلع شمالی شهر بازی

- درب نهم-10ستایش 

منزل شخصی

بانک کشاورزی
منصور رجایی 

قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران850850

1جاجرمخراسان شمالیپرورش دام سبک و اصالح نژاد2561

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم بخش سنخواست 

روستای اندقان

وزارت جهاد کشاورزی11001100منصور سپاسیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو راس2562
منصور شراره 

باشی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش زنبور عسل2563

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

درکش

وزارت جهاد کشاورزی400400منصور لطافتیبانک توسعه تعاون

2راز و جرگالنخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای2564
رازو جرگالن روستای تنگه 

ترکمن
200200منصور مخدومیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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2جاجرمخراسان شمالی سر10واحد پرورش اسب 2565
شهرستان - خراسان شمالی

روستای گزی- جاجرم
وزارت جهاد کشاورزی26202620منصوره ثاقببانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیدوخت لباس-خیاطی 2566

-شیروان-خراسان شمالی

 8خ مرآتی -روستای خانلق

منزل امیرعلی فریدی–

پست بانک
منصوره شجاع 

ثانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2567

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

صندوق کارآفرینی امید
منصوره محمدی 

یوسفی بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی600600

پست بانکروستای ورگ- شیوان 3شیروانخراسان شمالیزعفران کاری2568
منصوره هند 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1بجنوردخراسان شمالیکارگاه قالی بافی2569
روستای درتوم بین دوتا 

نانوایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منظر احمدیانبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام2570
بجنورد روستای کالته 

سهراب
وزارت جهاد کشاورزی10561056منوچهر ایزانلوبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200منور غالمانیبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری2571

100100منیر شعبانیصندوق کارآفرینی امیدآشخانه منطقه عشایری1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2572
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100منیر هدایتیصندوق کارآفرینی امیدروستای نجف آباد10فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2573
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیدفتر خدمات بانکی روستای بدرانلو2574
دفتر خدمات بانکی 

روستای بدرانلو
200200منیره بدرانلوئیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی2575
بجنورد روستای باقرخان 

8 پالک1کوچه دانش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منیره خوش اندامبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2576

بجنورد روستای بیدک 

خیابان شهید رجایی کوچه 

بهارستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منیژه بیدکیصندوق کارآفرینی امید

2اسفراینخراسان شمالیتولید چیپس میوه2577
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای برج
بانک کشاورزی

مهتاب محمدی 

کوشکی
وزارت جهاد کشاورزی960960
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1اسفراینخراسان شمالی هکتار2کاشت زعفران 2578
اسفراین روستای عمارت 

روبروی دوراهی کالته شور
پست بانک

مهدی اسداللهی 

یزدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1جاجرمخراسان شمالی راسی50پرورش گوسفند داشتی2579

شهرستان جاجرم بخش 

روستای چشمه - شوقان 

طبری

وزارت جهاد کشاورزی346346مهدی اکبریپست بانک

2580
پرورش و نگهداری زنبور عسل جهت 

تولید زهر زنبورعسل
4شیروانخراسان شمالی

دهستان - خراسان شمالی

روستای قلعه - سیوکانلو 

بیگ

پست بانک
مهدی اهلل وردی 

بردر
وزارت جهاد کشاورزی20002000

12بجنوردخراسان شمالیاحداث پرورش گوسفند داشتی2581

بخش حصار - بجنورد 

گرمخان روستا قشالق 

عبدل آباد

وزارت جهاد کشاورزی1762017620مهدی امیدواربانک کشاورزی

5اسفراینخراسان شمالیاحداث اقامتگاه بومگردی2582
-اسفراین-خراسان شمالی

ابتدای روستای حسن آباد
25002500مهدی امیدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی880880مهدی آدوسبانک کشاورزیروستای قاضی علیا1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری2583

وزارت جهاد کشاورزی915915مهدی براتیبانک توسعه تعاونروستای قارلق1بجنوردخراسان شمالیبره پروار2584

2شیروانخراسان شمالیاحداث اقامتگاه بوم گردی گردشگری2585
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای زوارم
پست بانک

مهدی بهجتی 

زوارم
18001800

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران19071907مهدی پوردالنپست بانکعشایر کوربابا2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی160گوسفند 2586

صندوق کارآفرینی امیدروستای خرق3فاروجخراسان شمالیخشک کن چوب و الوار2587
مهدی جعفری 

خرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی160گوسفند 2588

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

سازمان امور عشایر ایران19071907مهدی جمالیبانک کشاورزی

2589
 راسی 42پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ ژن دار بروال2و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا بلقان علیا
وزارت جهاد کشاورزی668668مهدی چوبینپست بانک
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11بجنوردخراسان شمالیایجاد کارگاه تولید سفال و سرامیک2590
فرعی - ابتدای روستای مرز 

2اول سمت چپ پالک 
صندوق کارآفرینی امید

مهدی 

خدابخشی 

کشتان

55005500
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مانه وسملقانخراسان شمالیایجاد دامداری سنتی2591

خراسان شمالی، شهرستان 

مانه و سملقان روستای 

اسپاخو

وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی خدادادیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2592
خراسان شمالی شیروان 

روستا چوچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152مهدی خالصهبانک توسعه تعاون

2593
بهسازی اماکن دامی و پرورش بره 

 راسی72پرواری 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا گنج اباد دوین
وزارت جهاد کشاورزی550550مهدی خیرابادیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی251251مهدی دانای هژبربانک کشاورزیروستای حسن آباد2اسفراینخراسان شمالیپرورش زنبور عسل2594

بانک توسعه تعاونروستا ورقی1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش بره2595
مهدی داورپناه 

بز اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت جهاد کشاورزی704704مهدی دهقانبانک کشاورزیروستای جعفر آباد1بجنوردخراسان شمالیگوسفند پرواربندی2596

1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل2597
شهرستان بجنورد روستای 

قلعه جق
وزارت جهاد کشاورزی160160مهدی رحیمیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونآدینه قلی1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2598
مهدی رمضان 

پور
وزارت جهاد کشاورزی664664

1گرمهخراسان شمالیگوسفند داشتی' راسی 50طرح 2599
روستای - شهرستان گرمه 

رباط
وزارت جهاد کشاورزی360360مهدی رمضانیصندوق کارآفرینی امید

2600
 100پرورش گوسفند داشتی صنعتی 

راسی همراه با اصالح نژاد
4گرمهخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

کالته نو- گرمه
وزارت جهاد کشاورزی19601960مهدی رمضانیپست بانک

2601
 150طرح توجیهی گوسفند داشتی 

راسی
2مانه وسملقانخراسان شمالی

-بجنورد- خراسان شمالی

عشایر
سازمان امور عشایر ایران18001800مهدی سعادتیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی76007600مهدی شادمهربانک کشاورزیروستای قلعه خان6مانه وسملقانخراسان شمالیراسی500پرورش گوسفند داشتی 2602

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2603
خراسان شمالی شیروان 

روستا زوارم
پست بانک

مهدی شگفته 

زوارم
وزارت جهاد کشاورزی150150

1راز و جرگالنخراسان شمالی475خرید تراکتور 2604
شهرستان راز و جرگالن 

روستای پشنده
وزارت جهاد کشاورزی610610مهدی شمیعیبانک کشاورزی
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1اسفراینخراسان شمالیکلنی90پرورش زنبورعسل2605
 _خراسان شمالی 

روستای رویین_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی110110مهدی شهپریپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2606
شهرستان رازو جرگالن 

روستای آدینه قلی
وزارت جهاد کشاورزی928928مهدی شیردلبانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران2607
شهرستان جاجرم روستای 

گزی
وزارت جهاد کشاورزی240240مهدی غالمیبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیکلنی150پرورش زنبورعسل2608

 _خراسان شمالی

روستای حصاری _اسفراین

گازرانی

بانک کشاورزی
مهدی فدائی 

میالنلو
وزارت جهاد کشاورزی191191

2اسفراینخراسان شمالیکلنی500پرورش زنبورعسل2609

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

حسن اباد اردغان

بانک کشاورزی
مهدی قویدل 

حسن آباد
وزارت جهاد کشاورزی634634

صندوق کارآفرینی امیدروستای سه گنبد4فاروجخراسان شمالیبسته بندی خوشکبار2610
مهدی کاظمی 

سه گنبد
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1راز و جرگالنخراسان شمالی راس گوساله پرواری20پروار بندی 2611

راز و جرگالن بخش غالمان 

دهستان راستقان روستای 

سوخسو هاشم

بانک کشاورزی
مهدی 

کوهستانیان
وزارت جهاد کشاورزی992992

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل2612

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

کالت

وزارت جهاد کشاورزی251251مهدی گلیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیخدمات کامیوتری و اینترنتی2613
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
300300مهدی مختاریصندوق کارآفرینی امید

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بجنوردخراسان شمالیرأسی80بره پرواری 2614
-روستای مطرانلو - بجنورد 

7 امام رضا 
وزارت جهاد کشاورزی563563مهدی مطرانلوییبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مهدی مکرمیصندوق کارآفرینی امیدروستای کشک آباد3مانه وسملقانخراسان شمالینانوایی2615

2616
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای مراوه تپه
سازمان امور عشایر ایران506506مهدی نوروزیانبانک کشاورزی
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2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2617

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کوشکی راجی

بانک کشاورزی
مهدی یزدان 

پرست
وزارت جهاد کشاورزی616616

وزارت جهاد کشاورزی480480مهدی یزدیبانک کشاورزیروستای قاسم اباد3اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران2618

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی2619
خراسان شمالی بجنورد 

روستای باقرخان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مهدیه حدادصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه2620
شیروان روستای آهلل 

آبادسفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهدیه حکیمیپست بانک

صندوق کارآفرینی امید10فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2621
مهران رجایی 

قهرمانلو
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 2622

شهرستان -خراسان شمالی 

دهستان -راز و جرگالن 

روستای غالمان-غالمان 

بانک توسعه تعاون
مهران شراره 

آتش
وزارت جهاد کشاورزی200200

3مانه وسملقانخراسان شمالیاقامتگاه بومگردی2623

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان روستای 

درکش

10001000مهران صحت پورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدفاروج روستای جعفرآباد1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2624
مهران عباسی 

فاروجی
وزارت جهاد کشاورزی280280

صندوق کارآفرینی امیدروستای قره چاه1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2625
مهربانو طبیی 

باچوانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت45004500مهربانو کرم زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای محمد علی پهلوان5بجنوردخراسان شمالیتولید انواع پوشاک2626

2627

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کشک آباد

وزارت جهاد کشاورزی10061006مهرداد ایزدیبانک کشاورزی

2628
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای جهان
پست بانک

مهرنساء وفایی 

قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

25002500مهری ژیان پورصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای ینگه قلعه3بجنوردخراسان شمالینقاشی پشت شیشه2629
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2630
پرورش گوسفند اصالح نژاد بروال افشار 

 راسی95
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
بانک کشاورزی

مهسا اسمعیل 

زاده مقدم
وزارت جهاد کشاورزی14321432

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مهسا کورانیپست بانکروستا قوش تپه1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی2631

پست بانکروستای صندل اباد3بجنوردخراسان شمالیصنایع چوبی2632
مهشید اسمعیل 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24502450

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 2633
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا زیارت
پست بانک

مهناز ابراهیم 

زاده زیارت
وزارت جهاد کشاورزی150150

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2634
روستای صندل اباد ابتدای 

حمزانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز ایزانلوصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدشیروان روستای تفتازان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی2635
مهناز جعفری 

زارع
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی2636
بجنورد روستای مملجه 

روبروی مسجد
پست بانک

مهناز شریفی 

مملجه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

5شیروانخراسان شمالیتولید صنایع دستی2637
- روستای خانلق - شیروان 

1خیابان امام رضا 
بانک توسعه تعاون

مهناز شکفتی 

عوض زاده
16201620

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی2638
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100مهناز فوالدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز وحیدیبانک کشاورزیکرکولی1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2639

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مهین اسفندیاریصندوق کارآفرینی امیدسوخسو هاشم-راز1راز و جرگالنخراسان شمالیپوشاک2640

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2641
خراسان شمالی شیروان 

روستا منصوران زیارت
وزارت جهاد کشاورزی150150مهین بهرام نیاپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2642
روستای بیدک پشت 

شرکت تعاونی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین بیدکیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهین پژیانبانک توسعه تعاونروستای جعفرآباد سفلی2فاروجخراسان شمالیخیاطی2643
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200200مهین خانیپست بانکروستای بوربور1بجنوردخراسان شمالیدفتر خدمات بانگی2644
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالیخیاطی تولید پوشاک زنانه2645
- شیروان-خراسان شمالی

روستای منصوران-زیارت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین درستکاربانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی2646
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای زوارم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین دنیائیپست بانک

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2647
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلعه بیگ
وزارت جهاد کشاورزی152152مهین شاکریبانک توسعه تعاون

2648
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای کالته میرزا رحیم
پست بانک

موسی الرضا 

اسکندری
سازمان امور عشایر ایران404400

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 2649
خراسان شمالی شیروان 

روستا باداملق
پست بانک

موسی الرضا 

ایزانلو
وزارت جهاد کشاورزی100100

2650

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عزیزآباد

بانک کشاورزی
موسی الرضا 

آفتاب
وزارت جهاد کشاورزی12801280

2شیروانخراسان شمالیپرورش صنعتی بره پرواری2651
خراسان شمالی شیروان 

روستا دوین سایت دوین
بانک کشاورزی

موسی الرضا 

برزگر دوین
وزارت جهاد کشاورزی15901590

صندوق کارآفرینی امیدروستای حاجی تقی1فاروجخراسان شمالیگلخانه خانگی2652
موسی الرضا 

پورعزیز حیدری
وزارت جهاد کشاورزی200200

2653
 راسی 80پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ ژن دار بروال3و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا گرماب
صندوق کارآفرینی امید

موسی الرضا 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی16001600

2654
تبدیل گردو به مغز و بسته بندی در 

قالب های متفاوت و فله ای
3شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا زوارم
بانک کشاورزی

موسی الرضا 

خاکسار
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری صنعتی2655

شهرستان بجنورد بخش 

گرمخان روستای قوچ قلعه 

یک کیلومتر از روستا به 

سمت شیروان سمت چپ 

جاده اصلی

بانک کشاورزی
موسی الرضا 

داودی
وزارت جهاد کشاورزی13761376

2اسفراینخراسان شمالی(بهسازی ) راسی 45گوساله پروار 2656
 _اسفراین_خراسان شمالی 

روستای زرق اباد
بانک کشاورزی

موسی الرضا 

قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی728728
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صندوق کارآفرینی امیدعشایر قلعه خان2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی50گوسفند داشتی2657
موسی الرضا 

قدیمی
سازمان امور عشایر ایران18001800

2658
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای نیاب
بانک کشاورزی

موسی الرضا ولی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران500500

1بجنوردخراسان شمالیبره پرواری2659
بجنورد شهرک باغچق فاز 

4دو ک مصر کرمانج
وزارت جهاد کشاورزی364364موسی باغچیقیبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2660
شهرستان رازو جرگالن 

روستای داشلی قلعه
وزارت جهاد کشاورزی780780موسی جهانگیریبانک کشاورزی

2661
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای انجرلی
بانک کشاورزی

موسی زینل زاده 

زارعی
سازمان امور عشایر ایران506506

2662
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای سنجبینی
سازمان امور عشایر ایران506506موسی سرخ قلعهبانک کشاورزی

2663
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

میاندشت
سازمان امور عشایر ایران400400موسی سعادتمندپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گوسفند داشتی2664

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

وزارت جهاد کشاورزی500500موسی سعادتیصندوق کارآفرینی امید

2665
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 صفی آباد روستای قره چاه
سازمان امور عشایر ایران404404موسی سمپربانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران18001800موسی صحرانوردصندوق کارآفرینی امیدعشایر2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی20گوسفند 2666

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150موسی غالمیبانک توسعه تعاونروستای عراقی2اسفراینخراسان شمالیقالی بافی2667

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی2668

استان خراسان شمالی 

شهرستان شیروان روستا 

بیگان

بانک توسعه تعاون
مومن علی 

خالقوردی
وزارت جهاد کشاورزی152152

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مومنه رستگاریبانک کشاورزیغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2669

وزارت جهاد کشاورزی1331013310میثم اجاللیبانک کشاورزیبوریا- شهرستان گرمه7گرمهخراسان شمالی راسی گوسفند داشتی500طرح 2670
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2671
مجتمع تفریحی وبوم گردی داالن 

فیروزه
32503250میثم فیروزهصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای فیروزه3بجنوردخراسان شمالی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2672

خراسان شمالی شهرستان 

رازو جرگالن روستای 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی856856میثم قدیمیبانک توسعه تعاون

6شیروانخراسان شمالیاقامتگاه بوم گردی یحیی بیک2673

خراسان شمالی شهرستان 

شیروا شهر زیارت خانه 

تاریخی یحیی بیک

20002000میثم قلی پورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

15گرمهخراسان شمالیگردشگری2674

دهستان - شهرستان گرمه 

روستای چشمه - گلستان 

مجتمع خدمات - خان 

رفاهی نجم

1400014000میثم نجمصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی11201120میثم نقی ییبانک کشاورزیجاجرم روستای شاه باد2جاجرمخراسان شمالیپرورش صنعتی گوسفند داشتی2675

2676
آمیختگری نژاد افشار به گوسفند کردی 

 راسی عشایری شهرستان فاروج50
بانک کشاورزیروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالی

میدانعلی 

محمدنیا
سازمان امور عشایر ایران508508

2راز و جرگالنخراسان شمالیتوسعه تجهیزات پست بانک2677
شهرستان وحدت 

رازوجرگالن روستای مزارلق
200200میکاییل سعیدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران2678
شهرستان جاجرم بخش 

روستای عمارت-شوقان 
پست بانک

میالد قدیمی 

کالته
وزارت جهاد کشاورزی9696

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مینا پورحکیمپست بانکبجنورد روستای باغچق1بجنوردخراسان شمالیجوراب بافی2679

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2680

مانه و -خراسان شمالی

عشایر روستای -سملقان

عزیزآباد

100100مینا ساز نوروزبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2681
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای مراوه تپه
سازمان امور عشایر ایران500500نادرقلی فرهادیپست بانک
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250250نارگل فرهادیبانک توسعه تعاونروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2682
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2683
اسفراین -خراسان شمالی

روستای اتیمز
پست بانک

نازگل فنایی 

اردغان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2684
شهرستان راز و جرگالن 

روستای شوخسو هاشم
وزارت جهاد کشاورزی460460ناصر اسفندیاریبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش زنبور عسل2685

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اینچه علیا

وزارت جهاد کشاورزی250250ناصر پرمیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالی قطعه75پرورش بوقلمون گوشتی 2686
خراسان شمالی شیروان 

روستا سجاد اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100ناصر دست دادهپست بانک

سازمان امور عشایر ایران10001000ناصر روشنیبانک توسعه تعاونروستای قارلق-بجنورد1بجنوردخراسان شمالیپرواربندی دام اصالح نژاد2687

وزارت جهاد کشاورزی543543ناصر شیرزادهبانک کشاورزیروستای گزاباد2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی2688

2گرمهخراسان شمالیباجه نمایندگی پست بانک2689

شهرستان - خراسان شمالی

خیابان - درق- گرمه

2آزادگان 

200200ناصر قاسمیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2690
 15خرید گاو شیری و علوفه یک دوره 

راسی
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای چهل حصار
وزارت جهاد کشاورزی13201320ناصر محمدیانبانک کشاورزی

2691
راسی 78پرورش گوسفند مغانی خالص

راسی قوچ بروباال افشار3و
وزارت جهاد کشاورزی721721نامدار امیریپست بانکروستا علی محمد1شیروانخراسان شمالی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2692
خراسان شمالی شیروان 

روستا دوین
بانک توسعه تعاون

ناهید احمد زاده 

دوین
وزارت جهاد کشاورزی152152

2693
 راسی 70پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ ژن دار بروال3و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا رضا اباد غربی
پست بانک

ناهید دولت 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی11601160

107100ناهید علیمردانیپست بانکروستای چهل دختران1اسفراینخراسان شمالیمشاغل خانگی2694
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2695
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا چوچوری
بانک توسعه تعاون

نایب علی 

حسین زاده
وزارت جهاد کشاورزی152152
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1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2696
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلهک
وزارت جهاد کشاورزی152152نایب علی قربانیبانک توسعه تعاون

2697
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای دولچاه
بانک کشاورزی

نایب علی 

مهماندوست
سازمان امور عشایر ایران400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نبات عابدیبانک کشاورزیروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2698

صندوق کارآفرینی امیدروستای پیر علی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2699

نبات 

محمدنژادپرهیزکا

ر

سازمان امور عشایر ایران100100

1شیروانخراسان شمالیپرورش گاو شیری2700
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
وزارت جهاد کشاورزی790790نبی تالهیپست بانک

سازمان امور عشایر ایران440440نجفقلی ریحانیبانک توسعه تعاونعشایر روستای زرد2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی2701

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نجمه جان پرورپست بانکروستای مهمانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2702

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2703

مانه و -خراسان شمالی

-روستای کشانک–سملقان 

منزل حمزه جعفری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نجمه کاظمیپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیچرم دوزی2704
رازو -خراسان شمالی

روستای غالمان-جرگالن
100100نجمه مجردصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای2705
خراسان شمالی بجنورد 

روستای دراغانلو بلوار والیت
250250نجیبه اسدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

5جاجرمخراسان شمالیخیاطی و نازک دوزی زنانه و دخترانه2706
-جاجرم-خراسان شمالی

روستای صادق آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150ندا باقری آزادبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت12781278ندا گریوانیبانک توسعه تعاون3روستای باقرخان 2بجنوردخراسان شمالیتوسعه و گسترش خدمات بهداشتی2707

250250ندا مولویپست بانکروستای جعفرآباد سفلی2فاروجخراسان شمالیگلیم باقی2708
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2709
بجنورد بخش گرمخان 

روستای ایزمان سفلی
صندوق کارآفرینی امید

نرجس علیزاده 

خانچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

200200نرگس امیدیپست بانکروستای سست-اسفراین1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای سست2710
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی2711
بجنورد حصار گرمخان 

روستای قاضی
100100نرگس خوشروصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

8080نرگس روحیپست بانکگرمه روستای مشما1گرمهخراسان شمالیگلیم بافی2712
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای الست1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2713
نرگس علی 

اکبری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150نرگس فرهمندبانک توسعه تعاونروستای اسفجیر1فاروجخراسان شمالیقالی بافی2714

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نرگس مفاخریبانک توسعه تعاونروستای شیرآباد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2715

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی2716
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای منصوران
پست بانک

نرگس یزدانی 

بیگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

پست بانکروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیدوخت لباس2717
نسرین اسدی 

حصاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

2بجنوردخراسان شمالیگوساله پرواری2718
بجنورد شهرک باغچق فاز 

 ک شهید مصر باغچقی2
وزارت جهاد کشاورزی13761376نسرین باغچقیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسرین فرهادیانپست بانکشیروان روستای زیارت1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه2719

200200نسرین مولویبانک توسعه تعاونروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2720
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی2721
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
100100نسرین میناصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند 2722

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای شورک 

عبد آباد

وزارت جهاد کشاورزی150150نسیبه امین پورپست بانک
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسیم قاضی زادهپست بانکروستای بازارقارناس1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2723

2724
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-چشمه چوپان -جوین 

(عشایر سیار)
سازمان امور عشایر ایران404404نصر اله رحیمیبانک کشاورزی

2725
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

منگلی
سازمان امور عشایر ایران500500نصراله چراخوربانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش زنبور عسل2726

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اینچه علیا

وزارت جهاد کشاورزی200200نصرت اهلل یزدانیبانک کشاورزی

2727
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

3روستای منبع شماره
سازمان امور عشایر ایران400400نصرت اله تنهابانک توسعه تعاون

2728
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای ابری تپه
سازمان امور عشایر ایران506506نصرت اله حاتمیبانک کشاورزی

2729
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای عباس آباد
پست بانک

نصرت اله 

رحیمی
سازمان امور عشایر ایران502500

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند 2730
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آّباد
پست بانک

نصرت رنجبر 

توپکانلو
وزارت جهاد کشاورزی200200

3مانه وسملقانخراسان شمالیبره پروار2731
اشخانه قره میدان ربروی 

گاوداری الهامی
وزارت جهاد کشاورزی22562256نصرت کوهستانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی933794نظر رستگاربانک توسعه تعاونسنگسار2راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ2732

بانک توسعه تعاونعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی2733
نظر علی علی 

زاده کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران480480

1شیروانخراسان شمالیپرورش گاو شیری2734
شهرستان شیروان روستای 

قلندر آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500نظر نظریبانک توسعه تعاون

7بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری2735
بجنورد حصارگرمخان 

روستای میانزو
بانک توسعه تعاون

نعمت اهلل 

سالخورده
وزارت جهاد کشاورزی73507350

سازمان امور عشایر ایران19201920نعمت صحراییبانک توسعه تعاونعشایر4مانه وسملقانخراسان شمالی راسی200گوسفند داشتی2736
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1راز و جرگالنخراسان شمالیگلیم بافی2737

خراسان شمالی نام 

راز و جرگالن : شهرستان 

تکله قوز: نام روستا

100100نعیمه راه دانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000نفس قلی پورمندبانک کشاورزیروستای گرکز1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2738

وزارت جهاد کشاورزی100100نگین راهدارپست بانکروستا قلعچه1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح2739

بانک کشاورزیروستای کالته پیاله2اسفراینخراسان شمالی راس10گاوداری شیری 2740
نه نه غالمی 

کالته حبیب
وزارت جهاد کشاورزی10481048

وزارت جهاد کشاورزی200200نه نه کوهستانیبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش گاو شیری2741

2شیروانخراسان شمالیگلیم بافی2742
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
پست بانک

نور جهان رزاقی 

سرخ قلعه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیکالته ابریشم1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2743
نور گلدی 

ساعدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2اسفراینخراسان شمالی راسی35گوسفند داشتی 2744
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای قلعه نو
بانک کشاورزی

نور محمد 

شیری نژاد
وزارت جهاد کشاورزی612612

سازمان امور عشایر ایران700700نوراهلل میالدیبانک کشاورزیعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیدامپروری2745

2746
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای کالته میرزا رحیم
سازمان امور عشایر ایران403403نوراله جعفریبانک کشاورزی

2747
 راسی 150پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی

روستای گمهای اسحاق
سازمان امور عشایر ایران700690نوراله ساربانپست بانک

2748
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی کوردن
وزارت جهاد کشاورزی304304نوراله نوریبانک کشاورزیروستای سیاهدشت1فاروجخراسان شمالی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150نورجمال رحیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای محمد علی پهلوان1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2749
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2اسفراینخراسان شمالیراسی90گوسفند داشتی 2750
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای نصرآباد
بانک کشاورزی

نورجهان 

گلستانی میالنلو
وزارت جهاد کشاورزی11771177

200200نورمحمد الهیپست بانکبجنورد روستای سرچشمه1بجنوردخراسان شمالیباجه خدمات بانکی2751
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالی راس19پرورش گوسفند 2752
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چورچوری
بانک توسعه تعاون

نورمحمد 

خداشناس
وزارت جهاد کشاورزی152152

2753
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
بانک توسعه تعاونحسن آباد اردغان1اسفراینخراسان شمالی

نورمحمد 

طاهرزاده حسن 

آبادی

سازمان امور عشایر ایران400400

2بجنوردخراسان شمالیراسی10گاو شیری 2754
بجنورد روستای قتلیش 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی960960نورمحمد نوریبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی هکتار2کاشت زعفران در 2755

مانه و -خراسان شمالی

- بخش مرکزی - سملقان 

روستای گزباشی

وزارت جهاد کشاورزی600600نورمراد صفاییانصندوق کارآفرینی امید

2756

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اهلل قلی

وزارت جهاد کشاورزی14001400نوروز علی فروتنبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2757
کوچه  –روستای بیدک 

32شهید علیرضا بیدکی پ 
پست بانک

نوشان پری 

بیدکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی200200نیب رسولیبانک توسعه تعاونروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو راسی2758

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نیره عین بیگیبانک کشاورزیروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2759

1شیروانخراسان شمالیپست بانک2760
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
200200هاجر اسبکیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هاجر ایزانلوبانک توسعه تعاونروستای صندل اباد1بجنوردخراسان شمالیگلدوزی2761
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1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2762
آشخانه منطقه عشایری قره 

میدان
پست بانک

هاجر جلیلی 

شقان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر سلیمیپست بانکروستای مهنان1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2763

2جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران2764
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای امیر آباد
پست بانک

هاجر محمد 

پورتنها
وزارت جهاد کشاورزی480480

1جاجرمخراسان شمالی هکتاری کشت زعفران2طرح 2765

شهرستان جاجرم روستای 

 )_رحیم آباد چاه صالح آباد 

(دوستی

بانک کشاورزی
هاجر محمدی 

دو دهکی
وزارت جهاد کشاورزی480480

سازمان امور عشایر ایران29002900هادی ابراهیمیبانک توسعه تعاونعشایر قلیچ قامیش2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند اصالح نژاد عشایری2766

1اسفراینخراسان شمالی کلنی120پرورش زنبورعسل2767
 _خراسان شمالی

روستای بیدواز_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی155155هادی اصغرزادهبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500هادی ایزانلوصندوق کارآفرینی امیدروستای گریوان2بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2768

2مانه وسملقانخراسان شمالی راس95پرورش گوسفند داشتی 2769
-شهرستان مانه و سملقان

روستای چوپلی تپه
بانک کشاورزی

هادی 

برزویردوقی
وزارت جهاد کشاورزی14601460

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک2770

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اینچه علیا

200200هادی بروشکپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2771
گاو دو رگ شیری اصالح شده به 

 رأس15ظرفیت 
2راز و جرگالنخراسان شمالی

رازوجرگالن بخش غالمان 

روستای داشلی قلعه
وزارت جهاد کشاورزی16681668هادی تکمرانیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی200200هادی جمالیبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالی راس2پرورش گاو شیری 2772

3مانه وسملقانخراسان شمالیبوم گردی2773
دهستان - مانه و سملقان

روستای اسپاخو- المه
13001300هادی جوینیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران700700هادی حاتمیانبانک کشاورزیعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیدامپروری2774
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2775
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

صفی آباد
پست بانک

هادی حمیدیان 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران507500

2776
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای میاندشت
سازمان امور عشایر ایران400400هادی سعادتمندبانک توسعه تعاون

2اسفراینخراسان شمالی راسی19گاوشیری 2777

 _خراسان شمالی 

روستای کالته _اسفراین

خوش

وزارت جهاد کشاورزی16721672هادی عباسیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی15221522هادی فرهمندپست بانکداشلی قلعه2راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2778

2اسفراینخراسان شمالی کلنی250پرورش زنبور عسل 2779
 _اسفراین _خراسان شمالی

قهرمان اباد
بانک کشاورزی

هادی محمد نیا 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی311311

وزارت جهاد کشاورزی1340013400هادی مظفریبانک کشاورزیفاروج روستای میرفضل اهلل10فاروجخراسان شمالی راسی50پرورش گاو شیری 2780

3شیروانخراسان شمالیبسته بندی عسل2781
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت32903290هادی معصومیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی4پرورش گوساله پرواری 2782
خراسان شمالی شیروان 

روستا اله اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200هادی منصوریپست بانک

1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2783
فاروج روستای جعفرآباد 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی280280هادی یاقوتیصندوق کارآفرینی امید

3بجنوردخراسان شمالیخراطی2784
بجنورد روستای خداقلی 

جلوتر از مسجد
20002000هاشم شیرزادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گاوشیری2785

خراسان شمالی جاجرم 

بخش سنخواست روستای 

اندقان

وزارت جهاد کشاورزی12801280هاشم هاشمیبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیکشت زعفران2786

مانه وسملقان بخش 

سملقان دهستان قاضی 

روستای تشی

وزارت جهاد کشاورزی600600هدیه حامدیصندوق کارآفرینی امید

5مانه وسملقانخراسان شمالیراسی۳۰۰پرورش گوسفند داشتی 2787

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قاضی

وزارت جهاد کشاورزی53605360هرمز شاددلبانک کشاورزی
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بانک کشاورزیروستای توی1اسفراینخراسان شمالیکشت زعفران یک هکتاری2788
همت اله 

ابراهیمی توی
وزارت جهاد کشاورزی240240

2راز و جرگالنخراسان شمالیتوسعه تجهیزات باجه پست بانک2789
- شهرستان راز و جرگالن 

روستای بک پوالد
200200همراه نورانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2790
خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان روستای بیار
صندوق کارآفرینی امید

هنده بیگم 

هاشمی نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2791
 خ 3روستای باقرخان 

1 سپاس 15عفتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هنده خوش اندامبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی480480هوشنگ امامیبانک کشاورزیروستای توی1اسفراینخراسان شمالی هکتاری2کشت زعفران 2792

2793
پرورش اصالح نژاد دام همراه با اصالح 

نزاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین آباد
سازمان امور عشایر ایران404404وحید اصغریبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای بیگان- شیروان 2شیروانخراسان شمالیمبلمان شهری2794
وحید باقریان 

تبریان
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

1اسفراینخراسان شمالی کلنی150پرورش زنبورعسل 2795

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

حسن اباد

وزارت جهاد کشاورزی190190وحید جباریانبانک کشاورزی

2796
 روستایی و پست بانک ICTدفتر 

چشمه خان
1گرمهخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای چشمه خان- گرمه
200200وحید حبیب نژادپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک توسعه تعاونعشایر قره میدان4مانه وسملقانخراسان شمالی راسی200گوسفند داشتی 2797

وحید حسامی 

چادرنشین 

قهرمانلو

سازمان امور عشایر ایران19201920

2اسفراینخراسان شمالی راسی45گوساله پروار 2798

اسفراین -خراسان شمالی 

کالته -دهستان دامنکوه 

مالعزیز

وزارت جهاد کشاورزی18241824وحید عباسیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالی کلنی150پرورش زنبور عسل 2799

 _خراسان شمالی 

روستای حسن اباد _اسفراین

اردغان

وزارت جهاد کشاورزی191191وحید معینبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 2800
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100ولی ادهمیبانک توسعه تعاون
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2801
 راسی همرا 79پرورش گوسفند داشتی 

با اصالح نژاد دام
سازمان امور عشایر ایران506506ولی اکبریبانک کشاورزیروستای حسن آباد2اسفراینخراسان شمالی

2802
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر  )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

جز  )روستای حکم آباد 

(عشایر سیار اسفراین

سازمان امور عشایر ایران506506ولی اله سعادتمندبانک کشاورزی

2803
 100تولید و پرورش گوسفند داشتی

راسی
سازمان امور عشایر ایران420420ولی حاجیانبانک توسعه تعاونعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالی

2804

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

بیار

وزارت جهاد کشاورزی809809ولی روحیبانک کشاورزی

5مانه وسملقانخراسان شمالیتولید کفش ومصنوعات چرمی2805

مانه -خراسان شمالی

-بخش مرکزی-وسملقان

روستای بیار

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000ولی شجاعیپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری2806
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200ولی صابریبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیگلخانه2807
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای آمیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000ولی صدوقیصندوق کارآفرینی امید

2گرمهخراسان شمالی راسی گوسفند اصالح نژاد90طرح 2808
روستای - شهرستان گرمه

دامداری قزلی-گلمندره
وزارت جهاد کشاورزی987987ولی قزلیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی352352ولی مسرتیبانک کشاورزیبجنورد روستای ممو1بجنوردخراسان شمالیبره پرواری2809

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2810
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان
100100ؤهرا قره قاشلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2811
شهرستان راز و جرگالن 

روستای توتلی
بانک توسعه تعاون

یاخشی مراد 

پروین
وزارت جهاد کشاورزی522522

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک2812

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کوشکی ترکمن

پست بانک
یارمحمد 

احمدی مقدم
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 2813
خراسان شمالی شیروان 

روستا فجراباد
پست بانک

یارمحمد 

رستاخیز
وزارت جهاد کشاورزی200200
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6راز و جرگالنخراسان شمالیتولید پوشاک2814

راز و جرگالن روستای 

گویینک کوچه محمدعلی 

نظری طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600یاسمن امانیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیپست بانک2815
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سجاد آباد
پست بانک

یاسین حسین 

پور
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل2816

خراسان شمالی شهرستان 

بجنورد خیابان چمران 

کوچه شهید علی ابادی 

79پالک 

وزارت جهاد کشاورزی160160یاسین حصاریصندوق کارآفرینی امید

2817

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

وزارت جهاد کشاورزی739739یامین رستگاربانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2818
شهرستان راز و جرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی520520یاور نظریبانک کشاورزی

2819
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای حصار اندف- فاروج 1فاروجخراسان شمالی

یحی شفایی 

تیکانلو
وزارت جهاد کشاورزی405405

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گاو شیری2820

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

وزارت جهاد کشاورزی880880یحیی ازادخواهبانک کشاورزی

2821
بهسازی اماکن دامی و پرورش بره 

 راسی40پرواری 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا زوارم
وزارت جهاد کشاورزی400400یحیی ایزانلوپست بانک

2راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2822
شهرستان رازوجرگالن 

روستای کرپشلی سفلی
وزارت جهاد کشاورزی12991299یحیی فرزینبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستا چور چوری1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی2823
یحیی محمد 

خاکسار
وزارت جهاد کشاورزی152152

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100یحیی محمدیبانک توسعه تعاونروستای کالته یاور1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2824

2راز و جرگالنخراسان شمالیتوسعه تجهیزات پست بانک2825

شهرستان وحدت 

رازوجرگالن روستای 

سوخسو هاشم

200200یداهلل اسفندیاریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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2826
 راسی 60پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ بروال افشار3و
پست بانکروستا قلعه بیگ1شیروانخراسان شمالی

یداهلل رضازاده 

قره چشمه
وزارت جهاد کشاورزی968968

وزارت جهاد کشاورزی11701170یداهلل عاشوریپست بانکزرنه1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ2827

2828
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای قاسم آباد
بانک کشاورزی

یداله فروتن 

اردغان
سازمان امور عشایر ایران506506

2829
پرورش گاو اصالح شده دورگ شیری 

 رأسی15
2راز و جرگالنخراسان شمالی

شهرستان رازوجرگالن 

بخش غالمان روستای 

داشلی قلعه

وزارت جهاد کشاورزی16681668یزدان راشدیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی152152یزدان قوی دلبانک توسعه تعاونروستا چور چوری1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی2830

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2831
شهرستان رازو جرگالن 

روستای قره پالچق
وزارت جهاد کشاورزی780780یعقوب پروانهبانک کشاورزی

2832
 150واحد صنعتی پرورش گاو شیری 

راس
5شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلعه چه
وزارت جهاد کشاورزی48004800یعقوب حسینیبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیبافتنی های سنتی2833
راز و -خراسان شمالی

روستای راستقان- جرگالن
100100یعقوب درخشانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی582466یعقوب شیردلبانک توسعه تعاونروستای تیمور تاش1بجنوردخراسان شمالی راسی60پرورش بره پرواری2834

3مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2835

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

بانک توسعه تعاون
یگانه محمدزاده 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی22702270

پست بانکعشایر گرماب کوربابا2مانه وسملقانخراسان شمالیدام اصیل داشتی افشار2836
یوسف ارشادی 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران10001000

1اسفراینخراسان شمالی کلنی35پرورش زنبورعسل2837

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

عراقی

بانک کشاورزی
یوسف علی 

عیدی عراقی
وزارت جهاد کشاورزی126126
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1شیروانخراسان شمالیراس190پرورش بره پرواری2838

شیروان بخش مرکزی 

دهستان سیوکانلو پایین 

محدوده بوانلو

بانک توسعه تعاون
یوسفعلی 

براتعلی پور
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی100100یوسفعلی سهرابیصندوق کارآفرینی امیدروستای نجف1مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت گل محمدی2839

وزارت جهاد کشاورزی500500یوسفعلی طاهریصندوق کارآفرینی امیدحسین اباد خانکور1اسفراینخراسان شمالیدامداری2840

2بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2841
روستای - بجنورد

محمدعلی پهلوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100یوسفعلی هدایتیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200یوکابد قلی زادهپست بانکروستایی کرپشلی علیا1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی2842

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک2843

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

درکش

200200یونس آذرمهرپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2جاجرمخراسان شمالی راسی95پرورش گوسفند داشتی 2844
-جاجرم-خراسان شمالی

روستای دوبرجه-شوقان
پست بانک

یونس غالمی 

دوبرجه
وزارت جهاد کشاورزی11641164

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2845
 روستای 2بجنورد منطقه 

بیدک
سایر500500ابراهیم بیدکیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفندداشتی2846
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر330330ابراهیم بیدکیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک2847
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500ابراهیم ثابت روبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد2848

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش سملقان 

روستای کالته قمو

بانک کشاورزی
ابراهیم جهان 

تاب
سایر300300

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2849
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای خطاب-منطقه یک
سایر400400ابراهیم خطابیبانک کشاورزی
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1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد2850

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

سملقان روستای حیدرآباد

بانک کشاورزی
ابراهیم راحت 

خواه
سایر300300

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سنگین2851
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500ابراهیم سلیمیبانک کشاورزی

2852
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان خیابان فلسطین 

 عشایر28

سایر500500ابراهیم شعبانیبانک توسعه تعاون

2853
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500ابراهیم عاقبتیبانک کشاورزی

2854
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای قهرمان اباد
سایر500500ابراهیم قلی زادهبانک توسعه تعاون

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری2855
شهرستان -خراسان شمالی

روستای بیرک علیا-فاروج
بانک توسعه تعاون

ابراهیم کیومرثی 

بیرک علیا
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش درختان میوه2856
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای نوده
سایر500500ابراهیم محمدیبانک توسعه تعاون

2فاروجخراسان شمالیگوسفنداری2857
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مایوان-فاروج
سایر500500ابراهیم نیکبختبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری2858
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر320320ابوالحسن بیدکیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد2859
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای اتیمز
سایر500500ابوالفضل جعفریبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری2860
خراسان شمالی شهرستان 

روستای مایوان-فاروج
سایر300300ابوالفضل رعناییبانک توسعه تعاون
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1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2861

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای کالغ -منطقه یک

آشیان

بانک کشاورزی
ابوالفضل شریفی 

بجنورد
سایر300300

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی2862
شهرستان جاجرم روستای 

حصار عیسی
سایر500500ابوالفضل طالبیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2863
خراسان شمالی بجنورد 

روستای قصرقجر2منطقه
سایر500500ابوالفضل کمالیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگاوداری2864
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رشوانلو-فاروج
بانک توسعه تعاون

ابوالفضل 

محبوبی اول
سایر300300

2865
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای بام

بانک کشاورزی
ابوالفضل یگانه 

پور
سایر500500

2فاروجخراسان شمالیگوسفندداری2866
خراسان شمالی شهرستان 

روستای ترنیک-فاروج
بانک توسعه تعاون

ابوالقاسم 

خسروی ترنیک
سایر500500

2867
تحت حمایت )پرورش گاو شیری 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای مشهد 

طرقی علیا

بانک توسعه تعاون

ابوالقاسم 

غالمعلی پور 

مقدم

سایر500500

2868
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای کوسه
سایر500500ابوذر رسول زادهبانک توسعه تعاون

2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفندداری2869
شهرستان مانه و سملقان 

روستای باش کالته
سایر500500ابوذر شعبانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2870
خراسان شمالی بجنورد 

روستای قصرقجر2منطقه
بانک کشاورزی

ابوطالب حسن 

زاده
سایر500500

2مانه وسملقانخراسان شمالیبسته بندی عسل2871

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش سملقان 

روستای جوزک

سایر500500ابوطالب رحیمیبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سنگین2872
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای علیمردان
سایر500500احترام احمدیپست بانک
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سایر360360احسان بیدکیبانک کشاورزی روستای بیدک2منطقه 1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو2873

2874
تحت حمایت کمیته  )گوسفندداری 

(امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

لوجلی روستای علی محمد
سایر450450احسان یزدانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد2875
خراسان شمالی بجنورد 

روستای گریوان2منطقه
سایر330330احمد احسانی نیابانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد2876

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قتلیش -منطقه یک

سفلی

سایر300300احمد ایشمبانک کشاورزی

2877
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- استان خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان

روستای باغان

سایر500500احمد حاجی زادهبانک توسعه تعاون

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2878
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای علیخانقلعه
سایر450450احمد حسین پناهبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2879

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای کوه -منطقه یک

کمر

سایر400400احمد رحیمیبانک کشاورزی

2880
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای دستجرد

سایر500500احمد رستگارپست بانک

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری2881
شهرستان -خراسان شمالی

روستای حصاراندف-فاروج
سایر300300احمد سلمانیصندوق کارآفرینی امید

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2882

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر400400احمد شاکریبانک کشاورزی

2883
 )تولید چادر مسافرتی - چادر دوزی 

(تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
سایر500500احمد شیردلبانک توسعه تعاون
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2884
همراه اصالح  )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای بابا چشمه
سایر500500احمد صحراییبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک2885

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد

سایر500500احمد فرخی بهاربانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2886
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450احمد مرادیانبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیباغداری2887

استان خراسان شمالی 

شیروان قوشخانه روستای 

کاکلی

سایر575500احمد یزدانیبانک توسعه تعاون

2888
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای کالته پیاله
سایر500500احیا علی آراستهبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد2889

خراسان شمالی بجنورد 

روستای مهنان 2منطقه

وسط

سایر440440احیا مهنانیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2890
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر300300احیامحمد بیدکیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2891
خراسان شمالی لوجلی 

روستا ی رباط
سایر450450ادریس رمضانیبانک کشاورزی

2892
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای جهان

سایر500500ادریس نظریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2893

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای شهرک امام 

سجاد

بانک کشاورزی
ارسالن دست 

داده
سایر450450

2894
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای قلعچه--شیروان 
بانک توسعه تعاون

اسالم جعفری 

ترانلو
سایر500500

2895
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1بجنوردخراسان شمالی

خراسان شمالی بجنورد 

روستای قراجه2منطقه
سایر300300اسماء اعتضادیبانک کشاورزی
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2896
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
12اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای علی آباد
سایر500500اسماعیل حیدریبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی2897
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
بانک کشاورزی

اسماعیل 

سجادی فر
سایر300300

2898
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای فرطان
سایر500500اسماعیل سلطانیبانک کشاورزی

2899
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای ورگ
بانک توسعه تعاون

اسماعیل صابر 

ورگ
سایر500500

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک2900
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500اسماعیل کریمیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2901
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک توسعه تعاون

اسماعیل محمد 

نژاد
سایر500500

2902
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای کهنه اوغاز
بانک توسعه تعاون

اسماعیل مرادی 

اسفجیر
سایر500500

2903
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بیگان
بانک توسعه تعاون

اصغر باقریان 

تبریان
سایر500500

2904
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان 

عشایری

بانک توسعه تعاون
اصغر محمدی 

مقدم بیابان
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2905

استان خراسان شمالی 

قوشخانه روستای - لوجلی

خیر اباد

بانک کشاورزی
افراسیاب 

گوهری راد
سایر450450

2906
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- استان خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان

روستای شورک زیارت

سایر500500افروز ایمانیبانک توسعه تعاون
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1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2907
خراسان شمالی بجنورد 

روستای قریکانلو2منطقه
سایر500500افسانه یاریبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی2908

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم بخش سنخواست 

شهر سنخواست

سایر300300اقدس پیلتنبانک کشاورزی

2909
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بیگان
بانک توسعه تعاون

اکبر باقریان 

تبریان
سایر500500

2910
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خطاب
بانک توسعه تعاون

اکبر خاکشور 

خطاب
سایر500500

2911
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای قوالنلو علیا
سایر500500اکبر فرهادیپست بانک

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2912
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
سایر450450اکبر ناصریبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی2913
خراسان شمالی بجنورد 

روستای دراقانلو2منطقه
سایر300300اکرم ایزدیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیخیاطی2914
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای کسرق
سایر550500اکرم قربانیپست بانک

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2915

-بجنورد-خراسان شمالی 

بخش حصار -منطقه یک

گرمه خان روستای قوچ 

قلعه

سایر500500الهام هنرمندبانک کشاورزی

5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 2916

شهرستان -خراسان شمالی 

دهستان -راز و جرگالن 

روستای غالمان-غالمان 

بانک توسعه تعاون
الهوردی نظری 

فرد
سایر200200
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1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2917
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچقی-منطقه یک
سایر500500الیاس باغچقیبانک توسعه تعاون

2918
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

حوزه عشایری - شیروان

قلندر آباد

بانک توسعه تعاون
الیمیا رنجبر 

توپکانلو
سایر500500

2919
پرورش گوسفند داشتی همراه بااصالح 

نژاد
2جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

شوقان روستای طبر
بانک کشاورزی

ام لیال یوسفی 

طبری
سایر450450

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی2920
خراسان شمالی شهر گرمه 

روستای قزالحصار سفلی
سایر500500امان اهلل رجبیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک2921
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای دولچاه
سایر500500امراله رجائی پوربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد2922
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای گریوان2منطقه
سایر330330امراله گریوانیبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد2923
مانه و -خراسان شمالی

گرماب-مرکزی–سملقان 
سایر300300امید تقتمشبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2924

-خراسان شمالی بجنورد

روستای کچرانلو 2منطقه

کوچه سلمان فارسی 

15پالک

سایر500500امید کچرانلوییبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2925
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای رباط
بانک کشاورزی

امیر ارسالن 

فریدی
سایر450450

3اسفراینخراسان شمالیکارگاه تولید زغال فشرده2926
- اسفراین-خراسان شمالی 

روستای برج
سایر10001000امیر پیکانیصندوق کارآفرینی امید

2927
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2بجنوردخراسان شمالی

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای پسرکانلو2منطقه 
سایر500500امیر حاتمیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفنداری2928
شهرستان -خراسان شمالی

روستای گزکوه-فاروج
سایر500500امیر سیامکی برجبانک 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 

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند2929
خراسان شمالی شهرستان 

گرمه سینجت آباد
سایر500500امیر محبیبانک کشاورزی

2930
 5بهسازی گاو شیری دو رگ روستایی 

راسی
صندوق کارآفرینی امیدجاجرم روستای امیرآباد1جاجرمخراسان شمالی

امیرحسین 

عبدلی
سایر550550

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند2931
روستای -شهرستان فاروج

ریزه
بانک توسعه تعاون

امین اسماعیل 

زاده
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2932
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر500500امین باغچقیبانک کشاورزی

2933
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای بکراباد

سایر500500امین پیلپست بانک

2934
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای باداملق- شیروان 
سایر180180انسیه برینبانک کشاورزی

2935
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
سایر300300انسیه حسن پوربانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد2936

خراسانشمالی شهرستان 

-بخش غالمان- رازوجرگالن

 روستای آتلی

بانک کشاورزی
اوغل تواق 

واحدی
سایر300300

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد2937

خراسانشمالی شهرستان 

-بخش غالمان- رازوجرگالن

 روستای بشدره

سایر300300اوغل چنار رخشابانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2938
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قره لر-منطقه یک
سایر400400ایوب قدرتیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2939

خراسان شمالی بجنورد 

روستای شهرک 2منطقه

شورک

سایر300300آذر رمضانیانبانک 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 

1اسفراینخراسان شمالیزنبور داری2940
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای عراقی
سایر500500آسیه عزتیبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد2941

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

مرکزی روستای دشتک

سایر300300آغجمال محمدیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد2942

مانه و -خراسان شمالی

بخش مرکزی –سملقان 

روستای قره قانلو–

بانک کشاورزی
آقچه مال 

رحمتی امند
سایر300300

1جاجرمخراسان شمالیکابینت سازی2943
جاجرم روستای قراجه رباط 

سنخواست
سایر500500آمنه آتش پرستبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری2944
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر500500آمنه بیدکیبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیگوسفنداری2945

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم شهر سنخواست 

روستای دربند

سایر250250آمنه حسن زادهبانک کشاورزی

2946
پرورش گوسفند داشتی همراه بااصالح 

نژاد
2جاجرمخراسان شمالی

بخش - شهرستان جاجرم

شوقان روستای محمد آباد
بانک کشاورزی

آمنه عسگری 

طبر
سایر450450

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد2947

خراسانشمالی شهرستان 

-بخش غالمان- رازوجرگالن

 روستای آتلی

بانک کشاورزی
آنه جمال 

مختاری
سایر300300

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2948

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قاضی -منطقه یک

گیفان

بانک توسعه تعاون
آی جمال 

محمدی
سایر500500

2949
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

عشایری خانلق---شیروان
بانک توسعه تعاون

آیت اله رمضانی 

باش محله
سایر500500

2راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد2950

خراسان شمالی شهرستان 

-بخش غالمان- رازوجرگالن

 روستای آتلی

سایر500500بابا صفاداربانک 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 

2951
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- استان خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان

روستای خطاب

بانک توسعه تعاون
بابا محمد 

بخشی پور
سایر300300

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2952
استان خراسان شمالی 

قوشخانه روستای خیر اباد
بانک کشاورزی

بابانظر مهدی 

زاده
سایر450450

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد2953

خراسانشمالی شهرستان 

-بخش غالمان- رازوجرگالن

 روستای پرسه سو علیا

سایر300300بازرگان قدیمیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2954
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای رزقانه-منطقه یک
سایر400400باقر رحمانیبانک کشاورزی

2955
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای یاسر آباد
بانک توسعه تعاون

ببرخان شکیبای 

قلیانلو
سایر500400

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2956

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای نجف -منطقه یک

آباد

سایر300300بدر خارابانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیخرید ادوات کشاورزی2957
استان خراسان شمالی 

لوجلی
سایر450450برات اللهیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک2958

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد

بانک کشاورزی
برات محمد 

خورسندی بهار
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2959

استان خراسان شمالی 

قوشخانه روستای علی 

محمد سفلی

بانک کشاورزی
برات محمد 

ریوفی
سایر450450

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری2960
شهرستان -خراسان شمالی

روستای اسفجیر-فاروج
سایر500500برات والیتیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2961

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

بانک کشاورزی
براتعلی خان 

دوست دولو
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 

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2962
خراسان شمالی بجنورد 

روستای گلی2منطقه
سایر500500براتعلی صداقتبانک کشاورزی

2963
تحت حمایت )پرورش گاو شیری 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رزمغان
سایر500500براتعلی عطاردیبانک توسعه تعاون

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2964
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450براتعلی کاظمیانبانک کشاورزی

2965
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای کالته میرزا رحیم
سایر500500براتعلی کریمیپست بانک

2966
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1فاروجخراسان شمالی

روستای -شهرستان فاروج

زینکانلو
سایر250250براتعلی منصوریصندوق کارآفرینی امید

2967
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2بجنوردخراسان شمالی

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر500500براتمحمد باژنبانک کشاورزی

2968
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای اتیمز
بانک کشاورزی

براتمحمد سونه 

پور
سایر500500

2فاروجخراسان شمالیگوسفندداری2969
روستای -شهرستان فاروج

مفرنقاه
بانک کشاورزی

براتمحمد 

طاوسی بیرگی
سایر500500

2970
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان قلعه بیگ
سایر500500برزو راه دانبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیزراعت گندم و جو2971
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای پیربز
سایر500500برزو ناموربانک توسعه تعاون

سایر300300بشم پرویزیبانک کشاورزیبگ پوالد1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد2972

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2973
خراسان شمالی بجنورد 

روستای قصرقجر2منطقه
سایر330330بشیر ساریبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد2974

خراسانشمالی شهرستان 

بخش - رازوجرگالن

قوش تپه- مرکزی

سایر300300بنفشه ترحمیبانک 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 

2975
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلعه بیگ
بانک کشاورزی

بهادر جعفری 

قلعه بیگ
سایر450450

بانک کشاورزی19418134985بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2976
بهادر علی پور 

حکمت
سایر300300

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2977
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای گریوان2منطقه
سایر300300بهادر گریوانیبانک کشاورزی

سایر500500بهرام سبحان نژادبانک کشاورزیروستای بیدک- منطقه دو 2بجنوردخراسان شمالیدامداری2978

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2979
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای نامانلو
سایر500500بهروز فرهادیانبانک توسعه تعاون

2980
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(پوشش کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلعه چه
سایر450450بهزاد امیریبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2981
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر500500بهزاد باغچقیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2982
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر500500بهزاد باغچیقیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری2983
شهرستان - خراسان شمالی

روستای حاجی تقی- فاروج
سایر300300بهزاد نجفیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری2984
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر500500بهمن بیدکیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری بااصالح نژاد2985
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر440440بهمن بیدکیبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش دام سبک2986
مانه و -خراسان شمالی

روستای امند-سملقان
سایر250250بهمن تقتمشبانک کشاورزی

2987
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
بانک توسعه تعاون

بهناز باقرزاده 

باغان
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 

2988
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

شهرستان شیروان روستای 

مشهدطرقی

سایر300300بهنام کشوریبانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد2989

خراسان شمالی شهرستان 

رازجرگالن روستای پرسه 

سو علیا

بانک کشاورزی
بی بی سارا 

وحدانی
سایر400400

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2990

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

بانک کشاورزی
بی بی فاطمه 

هاشمی نژاد
سایر616616

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داری2991

مانه و -خراسان شمالی

-بخش سملقان–سملقان 

روستای گرماب

بانک کشاورزی
بیرام محمد 

رضوی
سایر250250

2992
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای محمد 

علیخان

بانک توسعه تعاون
بیژن حسن زاده 

محمد علیخان
سایر500500

2993
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

شیروان بخش جیرستان 

روستای پالکانلوسفلی

بانک کشاورزی
بیگ نظر کریم 

زاده
سایر450450

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو2994
خراسان شمالی بحنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر500500پرویز بیدکیبانک کشاورزی

2995
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450تازه گل نادریبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2996
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر500500تقی باغچقیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیپرورش گاو شیری2997
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای تنسوان
سایر300300توران صادقیصندوق کارآفرینی امید

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2998

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای شهرک امام 

سجاد

بانک کشاورزی
تیمور قربانیان 

قریه حسن
سایر450450
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سایر500500ثریا گریوانیبانک توسعه تعاونروستای گریوان- بجنورد 3بجنوردخراسان شمالیپرورش درختان میوه2999

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3000
شهرستان -خراسان شمالی

روستای قره گل-فاروج
بانک توسعه تعاون

جان محمد 

عظیم زاده
سایر400400

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3001

خراسانشمالی شهرستان 

-بخش غالمان- رازوجرگالن

 روستای آدینه قلی

بانک کشاورزی
جان محمد 

کیوان
سایر500500

3002
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای اله آباد علیا
بانک توسعه تعاون

جبرییل قربانیان 

اله آباد
سایر500500

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3003

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قلعه -منطقه یک

جق بزرگ

سایر500500جعفر جعفریبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گاو شیری3004

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش مانه 

روستای دالق تپه

سایر300300جعفر یانقبانک توسعه تعاون

سایر22002200جعفرعلی شیردلبانک توسعه تعاونروستای استاد تیمورتاش4بجنوردخراسان شمالیپرورش ماهی سردآبی3005

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3006
شهرستان -خراسان شمالی

روستای باش محله-فاروج
سایر300300جالل احسانیبانک کشاورزی

2راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3007

خراسانشمالی شهرستان 

بخش - رازوجرگالن

جلفدره- مرکزی

سایر500500جالل دوستاربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3008
روستای رختیان کوچه 

15 پالک 6سالوک 
سایر300300جلیل رختیانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3009
خراسان شمالی بجنورد 

روستای قصرقجر2منطقه
سایر500500جلیل قلی پوربانک کشاورزی
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3010
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای پیرشهید
بانک توسعه تعاون

جلیل کامرانی 

مقدم
سایر500500

3011
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1مانه وسملقانخراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

ارناوه
سایر270270جمال جعفریبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3012
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سرانی
سایر500500جمال عوض زادهبانک توسعه تعاون

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3013
شهرستان -خراسان شمالی

روستای پیرعلی-فاروج
سایر500500جمشید عطاردیبانک توسعه تعاون

1گرمهخراسان شمالیپرواربندی بره3014
خراسان شمالی شهرستان 

گرمه روستای برزنه
سایر300300جمیله روحیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3015
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
بانک کشاورزی

جهان بی بی 

باغچیقی
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفندداشتی3016
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر300300جواد بیدگیبانک کشاورزی

3017
تحت پوشش  )پرورش گوسفند داشتی 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلندر آباد
سایر450450جواد خشمنبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3018
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سارمران
سایر500500جواد دانشیاربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3019
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای رشوانلو2منطقه
سایر500500جواد ربانیصندوق کارآفرینی امید

3020
همراه با اصالح )پرورش گوسفند اشتی

(نزاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای بزنج
پست بانک

جواد رضایی 

وحیدباغی
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگوسفنداری3021
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مایوان-فاروج
صندوق کارآفرینی امید

جواد شیردل 

مایوان
سایر500500
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1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3022
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رشوانلو-فاروج
سایر500500جواد عفیفیبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3023

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

سملقان نرسیده به دوراهی 

بهکده رضوی روستای 

هوشان

بانک کشاورزی
جواد قلی زاده 

کیکانلو
سایر300300

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3024
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای نقی آباد
سایر500500جواد گلیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3025
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر300300جوانشیر بیدکیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3026
شهرستان -خراسان شمالی

روستای پیرعلی-فاروج
سایر500500حاتم علی باباییبانک توسعه تعاون

2فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفندوبز3027
روستای -شهرستان فاروج

خبوشان
پست بانک

حاتم هادی 

توپکانلو
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3028

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر300300حامد احمدیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3029

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای کالته -منطقه یک

سهراب

سایر500500حامد ایزانلوبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3030
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای یانبالغ
سایر450450حامد بااصلبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3031
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای قاپاق2منطقه
بانک کشاورزی

حبیب اهلل 

شهیدی
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو3032
 روستای 2بجنورد منطقه 

بیدک
سایر400400حبیب بیدکیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3033
روستای - شهرستان فاروج

دالنجان ترکیه
سایر500500حبیب رستگارصندوق کارآفرینی امید
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1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3034
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای دهگاه2منطقه 
بانک کشاورزی

حجت اله 

عزیزیان
سایر300300

3035
تحت پوشش  )پرورش گوسفند داشتی 

(کمیته امداد امام خمینی 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
بانک کشاورزی

حجت 

زراعتکارباغان
سایر450450

1بجنوردخراسان شمالیگوسفنداری3036
خراسان شمالی بجنورد 

روستای گریوان2منطقه
سایر330330حجت گریوانیبانک توسعه تعاون

3037
تحت حمایت  )پرورش گاو شیری 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
بانک توسعه تعاون

حجت نادری 

بوانلو
سایر500500

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3038
 بجنورد روستای 2منطقه 

بیدک
سایر360360حجی بیدکیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3039

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

سست

بانک کشاورزی
حجی حسین 

ساده
سایر500500

3040
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلندر آباد
بانک توسعه تعاون

حجی محمد 

آسوده
سایر500500

3041
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای برزل آباد
بانک توسعه تعاون

حسن احمدی 

مقدم
سایر500500

3042
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک کشاورزی

حسن باصبر 

توپکانلو
سایر450450

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3043
شهرستان جاجرم روستای 

طبر
سایر500500حسن براتیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3044
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر300300حسن بیدکیبانک کشاورزی

3045
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد

سایر500500حسن پرپالهبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3046
روستای - بجنورد 2منطقه 

حصار حسینی
سایر500500حسن حصاریبانک کشاورزی
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3047
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای گسک

سایر500500حسن رازقیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3048
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500حسن زرقامیبانک کشاورزی

3049
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای مالباقر
سایر500500حسن سجادیبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3050

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

سملقان روستای حیدرآباد

سایر300300حسن سعادتیبانک کشاورزی

3051
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

- شیروان روستای باغان

عشایری

سایر500500حسن شفائیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیزراعت سبزی و صیفی3052
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای مطرانلو
سایر500500حسن شمسابانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیکشاورزی کشت نهال و بذر3053

خرااسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای الست علیا

بانک کشاورزی
حسن عزیزی 

توپکانلو
سایر500500

3054
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای فرطان
بانک توسعه تعاون

حسن کاظمی 

نژاد
سایر500500

1جاجرمخراسان شمالیگوسفنداری3055

- خراسان شمالی 

بخش - شهرستان جاجرم 

- روستای طبر - شوقان 

جنب نانوایی هادی پور

سایر300300حسن کاملیبانک کشاورزی
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3056
پرورش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
سایر500500حسن لطفی پوربانک توسعه تعاون

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3057
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رشوانلو-فاروج
بانک توسعه تعاون

حسن محبوبی 

رشوانلو
سایر300300

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3058
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
بانک کشاورزی

حسن مشایخی 

راد
سایر450450

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3059

مانه و -خراسان شمالی

بخش سملقان –سملقان 

روستای چخماقلو–

سایر300300حسن مشمولبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3060
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه
سایر500500حسنعلی بیدکیبانک کشاورزی

3061
تحت حمایت کمیته )زنبورداری 

(امدادامام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

12شیروان جانبازان 
سایر300300حسنعلی رضاییبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3062

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای ازون -منطقه یک

بیجه

بانک کشاورزی

حسنعلی 

شفاعتی یزدان 

آباد

سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3063
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای گریوان2منطقه
سایر300300حسنعلی گریوانیپست بانک

2فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3064
خراسان شمالی شهرستان 

روستای دربند-فاروج
صندوق کارآفرینی امید

حسین ابراهیمی 

مقدم
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیکشت زعفران3065
حسین اصغر 

اسحقی
سایر280280

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3066
شهرستان -خراسان شمالی

روستای صفدرآباد-فاروج
بانک توسعه تعاون

حسین اصغر 

چوپانی 

عسگرآبادی

سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3067
روستای -شهرستان فاروج

حاج تقی
بانک توسعه تعاون

حسین اصغر 

سعادتی حاج 

تقی

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 

3068
تحت حمایت کمیته امداد )زنبورداری 

(امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سه یک آب
بانک توسعه تعاون

حسین اللهی 

باغان
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیزراعت گندم و جو3069
- بجنورد - خراسان شمالی

روستای پیغو
سایر500500حسین الهیپست بانک

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3070
شهرستان جاجرم شهر 

شوقان
سایر500500حسین ایمانیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3071
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای ابراهیم اباد
سایر450450حسین آخرتیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3072
شهرستان -خراسان شمالی

روستای سنگلی شور-فاروج
بانک توسعه تعاون

حسین آذری 

سنگلی
سایر500500

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3073
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای طبر
سایر500500حسین آروینبانک کشاورزی

3074
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
سایر500500حسین باستانیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند اصالح نژاد3075
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خطاب
صندوق کارآفرینی امید

حسین بخشی 

پور
سایر300300

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3076

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای سریوان 2منطقه

عاشقان

سایر300300حسین پهلوانصندوق کارآفرینی امید

3077
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
سایر500500حسین پورحاتمبانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3078

خراسان شمالی رازو 

روستای غالمان -جرگالن

جنب نانوایی قدرتی

سایر300300حسین پیروزفربانک 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 

3079
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بیگان
بانک توسعه تعاون

حسین 

خالقوردی
سایر500500

3080
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای قارضی

سایر500500حسین خانیبانک کشاورزی

3081
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
سایر500500حسین خدادادیبانک توسعه تعاوناسفراین روستای قره چاه1اسفراینخراسان شمالی

3082
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای دلوچاه

سایر500500حسین دناییبانک کشاورزی

3083
همراه بااصالح  )پرورش گوسفند داشتی

(نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روتای قره چاه

سایر500500حسین دیودلبانک توسعه تعاون

3084
پرورش گوسفند داشتی همراه بااصالح 

نژاد
2شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450حسین رحمانیبانک کشاورزی

3085
پرورش گوسفند داشتی همراه اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای سنپجبین
سایر500500حسین رحمانیپست بانک

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3086

شهرستان -خرسان شمالی

روستای -فاروج

کالتهمحمدرضاخان

سایر300300حسین رفیعیبانک توسعه تعاون

1گرمهخراسان شمالیدامداری3087
خراسان شمالی شهر گرمه 

14خیابان امام سجاد سجاد
سایر500500حسین رویانیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3088

مانه و -خراسان شمالی

بخش سملقان –سملقان 

روستای مهمانک–

سایر300300حسین زمانیبانک 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 

2اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3089
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500حسین سلیمیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3090
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500حسین شعبانیبانک کشاورزی

3091
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500حسین صبریبانک کشاورزی

3092
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سکه
بانک توسعه تعاون

حسین طیبی 

نژاد
سایر500500

3093
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
پست بانک

حسین علی 

اکبری
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3094
شهرستان -خراسان شمالی

روستای پیرعلی-فاروج
بانک توسعه تعاون

حسین علی 

بابایی
سایر500500

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3095
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500حسین علی تباربانک کشاورزی

3096
پرورش گوسفند داشتی باهمراه اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمایل 

 روستای قره چاه
بانک توسعه تعاون

حسین علی 

صحرایی
سایر500500

بانک کشاورزیروستای محمدآباد-فاروج1فاروجخراسان شمالیکشت زعفران3097
حسین فاروجی 

زاده
سایر300300

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3098
شهرستان -خراسان شمالی

روستای خبوشان-فاروج
سایر500500حسین فیضیبانک توسعه تعاون

3099
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
بانک توسعه تعاون

حسین قادری 

شکرانلو
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 

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3100
شهرستان جاجرم روستای 

حصار عیسی
سایر500500حسین قدیمیپست بانک

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند3101
خراسان شمالی شهرستان 

گرمه روستای اصغر آباد
سایر500500حسین قربانیبانک کشاورزی

3102
تحت پوشش  )پرورش گوسفند داشتی 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان 

روستای قلعه حسن

سایر300300حسین قربانیانبانک توسعه تعاون

3103
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خطاب
سایر500500حسین قهرمانیبانک توسعه تعاون

3104
تحت  ) راس 2پرورش گاو شیری 

(پوشش کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای چلو- شیروان 
سایر200200حسین کاظمیانپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سنگین3105
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500حسین کریمیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3106

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای شهرک امام 

سجاد

سایر450450حسین کهن سالبانک کشاورزی

3107
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصاح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای دلو چاه
سایر500500حسین لطفی پورپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3108

خراسان شمالی رازو 

جرگالن راز خ شهید باهنر 

شمالی ک شهید تیمورزاد

سایر300300حسین محزونبانک توسعه تعاون

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3109
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مفرنقاه-فاروج
سایر500500حسین محمدزادهبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3110

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای ینگعه -منطقه یک

قلعه

سایر500500حسین محمدیانپست 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 

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3111

خراسانشمالی شهرستان 

-بخش غالمان- رازوجرگالن

 روستای راستقان

سایر300300حسین منصوریبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3112
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رشوانلو-فاروج
بانک توسعه تعاون

حسین منصوری 

رشوانلو
سایر500500

3113
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
بانک کشاورزی

حسین موسی 

زاده
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3114

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قاضی -منطقه یک

سفلی

سایر500500حسین وحدانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3115

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای بند -منطقه یک

یغمور

سایر400400حسین وحدانیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3116
روستای -شهرستان فاروج

چری
بانک توسعه تعاون

حسینعلی 

اسدیان چری
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3117
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
بانک کشاورزی

حسینعلی 

پورحکمت
سایر350350

بانک کشاورزیروستای مرغزار-فاروج1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3118
حسینعلی 

رحمانی مرغزار
سایر500500

2فاروجخراسان شمالیکشت زعفران3119
روستای -شهرستان فاروج

مفرنقاه
بانک کشاورزی

حسینعلی 

ریحانی مفرنقاه
سایر500500

3120
اصالح )پروار بندی گوساله گوشتی 

نیمه صنعتی (نژادی 
1گرمهخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

شهرستان گرمه شهر درق 

روستای اسالم آباد مشاع 

کشاورزی شهید رمضانی 

توابع روستای اسالم آباد

بانک کشاورزی
حسینعلی 

فخرانی
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 

2اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3121

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای جوزقه

بانک کشاورزی
حسینعلی 

قاسمی راد
سایر500500

3122
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای چهارمست

بانک کشاورزی
حسینعلی 

محمدی
سایر500500

3123
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سرچشمه 

دوین

بانک توسعه تعاون
حسینقلی اغرلی 

زاده
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3124

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای 2منطقه 

حصارحسینی

بانک کشاورزی
حسینقلی 

حصاری
سایر300300

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3125
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک کشاورزی

حسینقلی 

ذوالفقاری 

توپکانلو

سایر450450

3126
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خطاب
سایر500500حمزه حاتم زادهبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3127
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای خطاب-منطقه یک
سایر400400حمید احمدیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3128
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای میانزو-منطقه یک
سایر400400حمید احمدیانبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3129
شهرستان جاجرم روستای 

طبر
سایر500500حمید اسماعیلیپست بانک

1شیروانخراسان شمالیخرید تراکتور3130
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
سایر500500حمید ایزدیبانک 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 

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3131

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قتلیش -منطقه یک

سفلی

سایر350350حمید ایشمبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3132

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

سملقان روستای حیدرآباد

سایر300300حمید آریامنشبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3133
خراسان شمالی شهرستان 

روستای رشوانلو-فاروج
صندوق کارآفرینی امید

حمید براتی 

رشوانلو
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش زنبور عسل3134

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش مانه 

روستای کیکانلو

سایر300300حمید بهلولیبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3135

خراسان شمالی شهرستان 

روستای -رازوجرگالن

غالمان

پست بانک
حمید رضا 

شرقی تبریزی
سایر500500

1راز و جرگالنخراسان شمالیدامداری3136
خراسان شمالی راز جرگالن 

روستای آدینه قلی
سایر300300حمید رمضان پوربانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیپروررش گوسفند داشتی3137

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای حصار 

عیسی

سایر500500حمید رمضانیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3138
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای اردغان
بانک کشاورزی

حمید سپاهی 

اردغان
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3139
روستای -شهرستان فاروج

مرغزار
سایر500500حمید عزیزیصندوق کارآفرینی امید

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3140
خراسان شمالی بجنورد 

روستای قصرقجر2منطقه
سایر330330حمید ناموربانک 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 

3141
تحت حمایت  )پرورش گاو شیری 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- استان خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان

روستای اله آباد سفلی

بانک توسعه تعاون
حمید نوروزی 

مشهد طرقی
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3142
شهرستان -خراسان شمالی

روستای حاج تقی-فاروج
بانک توسعه تعاون

حمیدرضا 

شکسته بندحاج 

تقی

سایر300300

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3143

شهرستان -خراسان شمالی

روستای کالته -فاروج

محمدرضاخان

بانک کشاورزی

حمیدرضا 

نیکبخت کالته 

محمدرضاخان

سایر500500

1فاروجخراسان شمالیکشت و تولید گل زعفران3144
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مفرنقاه-فاروج
بانک کشاورزی

حوا فیروزه 

یزدان آباد
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش دام سبک3145
مانه و -خراسان شمالی 

روستای تشی-سملقان
سایر300300حواگل جهانتابپست بانک

1شیروانخراسان شمالی(موکار)پرورش مو 3146
شهرستان - خراسان شمالی

روستای سکه- شیروان
سایر500500حوریه سلیمانیپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیتولید نهال و بذر-کشاورزی3147

شهرستان -خراسان شمالی

-بخش مانه-مانه و سملقان

روستای کیکانلو

سایر500500حیدر اکبریبانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالیپرورش دام سبک همراه با اصالح نژاد3148

خراسان شمالی شهر گرمه 

خیابان امام سجاد 

روبرویسردی

سایر500500حیدر حیدریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3149
استان خراسان شمالی 

شیروان روستای توپکانلو
بانک توسعه تعاون

حیدر علی پور 

توپکانلو
سایر500500

3150
تانکر و تریلی  )ساخت ادوات کشاورزی 

(... و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان شهر لوجلی 

روستای سرخ زو

پست بانک
حیدر علی 

خاکسار
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3151
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای خطاب-منطقه یک
سایر500500حیدر کاظمیبانک 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 

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3152
روستایی بور - م دو بجنورد 

بور
سایر500500حیسن نجفیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3153

استان خراسان شمالی 

لوجلی بخش جیرستان 

روستای کوسه

بانک توسعه تعاون
خداقلی رسول 

زاده کوسه
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3154

مانه و -خراسان شمالی

بخش مانه –سملقان 

-دهستان شیرین سو–

روستای شاتوت

سایر270270خداورن محمدیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3155

استان خراسان شمالی 

لوجلی بخش جیرستان 

روستای تخت

بانک توسعه تعاون
خدیجه ابراهیم 

زاده ثانی
سایر500500

3156
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای قره چاه
بانک توسعه تعاون

خسرو رضایی 

نسب
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3157

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر300300خلیل احمدیبانک کشاورزی

3158
تحت  )پرورش گوسفنداصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- استان خراسان شمالی 

خیابان - شهرستان شیروان 

(عشایری )زیباشهر 

سایر500500خلیل صبوریبانک توسعه تعاون

3159
پرورش گوسفند داشتی همراه بااصالح 

نژاد
2جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم شهر 

شوقان
سایر450450خلیل مقدسیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3160

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش مانه روستای 

خرتوت

سایر300300داود رحمتیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3161
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای پیغو-منطقه یک
سایر500500داود رحیمیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو3162
-خراسان شمالی بجنورد

روستای بیدک2منطقه
سایر500500داوود بیدکیبانک 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 

3163
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای زرق اباد
سایر500500دالور میرزاییبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفندداری3164
مانه و سملقان منطقه کال 

ایمانی روستای قنبری ها
سایر270270دولت قنبریبانک کشاورزی

3165
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
بانک توسعه تعاون

ذبیح اهلل 

کشوری باغان
سایر300300

3166
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای گسک

سایر500500ذبیح اله بهرامیبانک کشاورزی

3167
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
سایر500500ذکریا اللهی باغانبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3168

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای نوده -منطقه یک

چناران

سایر350350ذکریا بهادریبانک کشاورزی

3169
تحت  ) راس 2پرورش گاو شیری 

(پوشش کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چور چوری
سایر200200ذوالفقار اقبالیپست بانک

1جاجرمخراسان شمالی راسی50پرورش گوسفند داشتی 3170
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای چهار بید
سایر500500راضیه نوروزیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری با اصالح نژاد3171
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای میانزو-منطقه یک
سایر500500رامین قربانیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیزنبورداری3172
روستای -شهرستان فاروج

باغ محله
بانک توسعه تعاون

رجب حسین 

زاده باغ محله
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 

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3173
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای میانزو-منطقه یک
سایر400400رجبعلی قدرتیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3174
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سجاد اباد
بانک توسعه تعاون

رحمان بخشی 

پور
سایر500500

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3175
 روستای 2بجنورد منطقه 

بیدک
سایر500500رحمان بیدکیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3176
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر500500رحمان محمدیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیزنبورداری3177

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای طراقی -منطقه یک

ترک

سایر500500رحیم جعفریپست بانک

3178
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
سایر500500رحیم رستگاربانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیپرورش گوسفند همراه با اصالح نژاد3179
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای سنجبین
سایر500500رسول رحمانیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3180
استان خراسان شمالی 

قوشخانه روستای ینگه قلعه
سایر500500رسول رهنماپست بانک

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3181
استان خراسان شمالی 

قوشخانه روستای ینگه قلعه
بانک کشاورزی

رسول وظیفه 

شناس
سایر450450

1بجنوردخراسان شمالیزراعت گندم و جو3182
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای ایرمان علیا
سایر500500رشید قلی زادهبانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالی راسی35پرورش گوسفند داشتی 3183
شهرستان جاجرم روستای 

ایستگاه جاجرم
سایر500500رضا ابراهیمیبانک توسعه تعاون

3184
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500رضا اسماعیلیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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3185
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

- شیروان روستای باغان

عشایری

سایر500500رضا آذرخشیبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3186

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای غنبر باغی

سایر500500رضا باقریبانک کشاورزی

3187
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سه یک 

عشایر- آب 

بانک توسعه تعاون
رضا براتیان 

توپکانلو
سایر500500

3188
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای یاسر آباد
سایر500500رضا بقراطبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3189
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر450450رضا بیدکیبانک کشاورزی

3190
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای دستجرد

سایر500500رضا خداشناسبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3191
خراسان شمالی بجنورد 

روستای اسدلی2منطقه
سایر500500رضا ربانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3192

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قوچ -منطقه یک

قلعه

سایر400400رضا رستمیبانک کشاورزی

3193
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

نزدیک _شیروان عشایر 

میدان گوسفند

سایر500500رضا شفاییبانک توسعه تعاون

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3194
روستای - م دو بجنورد 

سلولی
سایر500500رضا صادقیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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2فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3195
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رشوانلو-فاروج
بانک توسعه تعاون

رضا صالحی 

شامیر
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیپرورش گاو شیری3196

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای مشهد 

طرقی

بانک توسعه تعاون
رضا طاهری 

مشهد طرقی
سایر500500

3197
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
2فاروجخراسان شمالی

روستای -شهرستان فاروج

قره گل
سایر400400رضا عظیم زادهبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3198
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
بانک کشاورزی

رضا علی قره 

غاش
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3199

مانه و -خراسان شمالی

اینچه -مرکزی–سملقان 

علیا

سایر300300رضا فریوربانک کشاورزی

3200
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500رضا فوالدیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3201
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای گریوان2منطقه
سایر300300رضا گریوانیپست بانک

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3202
استان خراسان شمالی 

شیروان شهر لوجلی
سایر450450رضا گل محمدیبانک کشاورزی

3203
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

 )کارخانه قند -- شیروان 

(عشایری 

بانک کشاورزی
رضا محمدی 

مقدم بیابان
سایر450450

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3204
شهرستان -خراسان شمالی

روستای میرفضل اله-فاروج
سایر500500رضا محمدیانبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیزراعت سبزی و صیفی3205
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای کالته نقی
سایر500500رضا نقویانبانک توسعه تعاون

3206
تحت پوشش  )پرورش گاو شیری 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای اهلل آباد 

سفلی

بانک کشاورزی
رضا نوروزی 

مشهد طرقی
سایر300300



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3207
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450رضا ولی پوربانک کشاورزی

3208
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
2بجنوردخراسان شمالی

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای دهگاه2منطقه
سایر500500رضا یزدانیبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3209
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک کشاورزی

رضوان صداقت 

توپکانلو
سایر450450

3210
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای الست

سایر500500رقیه رضوانیبانک کشاورزی

3211
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم روستای 

اندوقان
سایر500500رقیه غالمیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیزراعت گندم و جو3212
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای قره نوده
سایر500500رقیه فرحدلبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیتولید فرش دست باف3213

بجنورد کالته محمد علی 

 2پهلوان خ رجایی کوچه 

13پ 

سایر250250رقیه مجیدیانبانک توسعه تعاون

3214
تحت حمایت )پرورش گاو شیری 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

-استان خراسان شمالی

- شهرستان شیروان

روستای رزمقان

سایر500500رمضان پوربانک توسعه تعاون

3215
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حصار 

گلیان

سایر500500رمضان کهن سالبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3216
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای نامانلو
بانک توسعه تعاون

رمضان وطن 

دوست
سایر500500

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3217

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای دهنه اجاق

بانک کشاورزی
رمضانعلی 

ابراهیمی
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3218

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای کالته -منطقه یک

سهراب

سایر400400رمضانعلی ایزانلوبانک کشاورزی



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

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3219

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای بند -منطقه یک

یغمور

سایر300300رمضانعلی ایزیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3220

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قتلیش -منطقه یک

علیا

سایر400400رمضانعلی برزگربانک کشاورزی

3221
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1فاروجخراسان شمالی

شهرستان .خراسان شمالی

فاروج روستای رشوانلو
سایر300300رمضانعلی رضاییبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3222
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500رمضانعلی عابدیبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3223
شهرستان جاجرم روستای 

قمیطه
سایر500500رمضانعلی قربانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3224
خراسان شمالی بجنورد 

روستای گریوان2منطقه
سایر300300روح اهلل گریوانیبانک کشاورزی

3225
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای جهان

سایر500500روح اله جهانیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3226
روستای -شهرستان فاروج

خیرآباد
بانک کشاورزی

روح اله جهانی 

خیرآباد
سایر250250

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3227
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک کشاورزی

روضه گل علی 

پور توپکانلو
سایر450450

3228
تحت پوشش  )پرورش گوسفند داشتی 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای تنسوان
سایر270270ریحانه دشتبانبانک کشاورزی

3229
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سکه
بانک توسعه تعاون

زهرا اکبرزاده 

سکه
سایر300300

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3230

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای قوالنلو 

سفلی

سایر500500زهرا جابریبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران3231
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای گورپان
سایر240240زهرا جعفرزادهبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داری3232

مانه و -خراسان شمالی

-بخش مانه–سملقان 

روستای تشی

سایر250250زهرا جعفریبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالی راسی50گوسفند داشتی 3233
شهرستان جاجرم روستای 

عمارت
سایر500500زهرا فروزان فربانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیدامداری3234

خراسان شمالی رازو 

جرگالن بخش غالمان 

روستای داشلی قلعه

سایر300300زهرا کمالیبانک کشاورزی

3235
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای فرطان
سایر500500زیاده تواناپست بانک

1گرمهخراسان شمالیپرورش گاو3236
خراسان شمالی شهر گرمه 

 بهمن22خیابان 
بانک کشاورزی

زین العابدین 

حقانی
سایر500500

3237
تحت  ) راس 2پرورش گاو شیری 

(پوشش کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رضا آباد 

شرقی

بانک کشاورزی
زینب برات زاده 

برج
سایر250250

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3238
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر300300زینب بیدکیبانک کشاورزی

سایر300300زینب خدادادیپست بانکخراسان شمالی شیروان دولو1شیروانخراسان شمالیگوسفند داشتی3239

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3240

خراسان شمالی رازو 

- جرگالن بخش مرکزی

روستای اسفروج

سایر300300زینب رحمانیبانک کشاورزی

3241
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای گرماب
سایر500500زینب رحیمیانبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری3242

خراسان شمالی بجنورد 

روستای ارکان کنار 2منطقه

نانوایی

سایر500500زینب رضاییبانک کشاورزی



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 

1فاروجخراسان شمالیپرورش گاو شیری3243
روستای -شهرستان فاروج

مفرنقاه
صندوق کارآفرینی امید

زینب روشن 

ضمیرمفرنقاه
سایر250250

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3244

مانه و -خراسان شمالی

بخش مرکزی –سملقان 

روستای گرماب–

سایر300300سبحان تقتمشبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3245

خراسان شمالی رازو 

جرگالن اداره یکه صعود 

روستای ابریشم

سایر250250سبحان دژوانبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3246

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قتلیش -منطقه یک

علیا

سایر500500سبزعلی مشمولبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیخرید بز سانن3247

- خراسان شمالی 

- شهرستان مانه وسملقان 

شهر - بخش مرکزی 

روستای حسن سو-آشخانه

سایر500500سجاد آزادمردبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3248
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر500500سجاد بیدکیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3249
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای یانبالغ
سایر450450سجاد دهقانبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3250
خراسان شمالی بحنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر300300سرخوش بیدکیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک همراه با اصالح نژاد3251
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر400400سعید باغچقیبانک کشاورزی

3252
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلعه بیگ
سایر300300سعید حسن زادهبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3253
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای میانزو-منطقه یک
سایر400400سعید طاهریبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3254

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

مرکزی شهر آشخانه 

روستای مالحسن

سایر300300سعید قربانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک همراه با اصالح نژاد3255
خراسان شمالی بجنورد 

روستای خندقلو2منطقه
سایر300300سعید منفردیبانک کشاورزی

3256
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رزمقان
بانک توسعه تعاون

سکینه ابراهیم 

زاده
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3257
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر400400سکینه باغچقیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای صفدرآباد1فاروجخراسان شمالیقالی بافی3258
سکینه جابری 

مفرنقاه
سایر150150

1اسفراینخراسان شمالیدامداری3259

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای نیاب

سایر500500سکینه جعفریبانک کشاورزی

3260
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500سکینه داودیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالی(همراه با اصالح نژاد )پرورش گاوشیری 3261
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر300300سکینه سبحانیبانک کشاورزی

3262
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای کالته 

حبیب

سایر500500سکینه عابدیبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفن داشتی3263

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم بخش شوقان 

روستای چهاربید

سایر300300سکینه قدیمیبانک کشاورزی

سایر100100سکینه قربانیپست بانکبجنورد روستای تیمورتاشلو1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی3264



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 

سایر200200سکینه محمدیبانک کشاورزیروستای کشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی3265

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3266

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قاضی -منطقه یک

سفلی

سایر400400سکینه وحدانیبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3267

استان خراسان شمالی 

شیروان قوشخانه روستای 

خیر اباد

بانک کشاورزی
سلطان گل 

مشتری
سایر450450

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3268

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

سملقان روستای چمن بید

بانک کشاورزی
سلطانعلی 

سلطانی
سایر300300

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3269

استان خراسان شمالی 

دهستان جیریستان 

روستای ملوانلو

بانک کشاورزی
سلیمان 

ابراهیمی مقدم
سایر450450

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3270
شهرستان -خراسان شمالی

...روستای میر فضل ا-فاروج
سایر500500سلیمان غیاثیبانک توسعه تعاون

3271
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای چهارمست

سایر500500سلیمان مقصودیبانک کشاورزی

2فاروجخراسان شمالیکشت زعفران3272
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مایوان-فاروج
بانک کشاورزی

سمانه برنده 

فاروجی
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3273

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قشالق -منطقه یک

کاره

سایر400400سمیر تقی زادهبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3274
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر300300سمیرا بیدکیبانک 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 

3275
تحت  )پرورش کوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
بانک کشاورزی

سهراب امینی 

توبکانلو
سایر450450

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3276
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر300300سهراب بیدکیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3277
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای میانزو-منطقه یک
بانک کشاورزی

سید ابوالقاسم 

اصغرزاده
سایر400400

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3278
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای میانزو-منطقه یک
بانک کشاورزی

سید احمد 

اصغرزاده
سایر400400

1راز و جرگالنخراسان شمالی راسی30گوسفند داشتی 3279
شهرستان رازو جرگالن 

شهر راز
سایر500500سید علی حاتمیبانک توسعه تعاون

3280
پرورش گوسفند داشتی همراه بااصالح 

نژاد
2جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم شهر 

شوقان
بانک کشاورزی

سید مجتبی 

هاشمی نژاد
سایر450450

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3281

شهرستان -خراسان شمالی

روستای سنگلی -فاروج

شیرین

بانک توسعه تعاون
سید محسن 

طاهری سنگلی
سایر500500

3282
اصالح باغات انگور به روش نوین و 

داربستی
2فاروجخراسان شمالی

شهرستان فاروج روستای 

خرق
صندوق کارآفرینی امید

سید محمد 

جوادی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیداسفراینروستای سارمران1اسفراینخراسان شمالیمحصوالت گلخانه ای3283
سید هادی 

شریفیان
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیدامداری3284

استان خراسان شمالی 

شهرستان شیروان قوشخانه 

روستای رباط

سایر450450سیداحد سروربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک3285

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قلعه -منطقه یک

جق بزرگ

سایر300300سیدحسن کمالیبانک کشاورزی

3286
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2گرمهخراسان شمالی

خراسان شمالی شهر گرمه 

روستای مفتح آباد
سایر500500سیدعلی 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 

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3287
خراسان شمالی شهرستان 

روستای مایوان-فاروج
صندوق کارآفرینی امید

سیدمرتضی 

صدوقی
سایر400400

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3288
شهرستان جاجرم شهر 

شوقان
پست بانک

سیده زهرا آل 

طه
سایر500500

3289
تولید کندو زنبور  )نجاری و درودگری 

(عسل
صندوق کارآفرینی امیدروستای خرق3فاروجخراسان شمالی

سیده نجمه 

کریمیان
سایر15001500

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3290
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مایوان-فاروج
بانک توسعه تعاون

سیدهاشم 

صدوقی مایوان
سایر300300

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3291
شهرستان -خراسان شمالی

روستای خبوشان-فاروج
بانک کشاورزی

سیدیداله 

حسینی خبوشان
سایر300300

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3292

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای نجف -منطقه یک

آباد

سایر350350شجاع رضاییانبانک کشاورزی

3293
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلعه چه
بانک کشاورزی

شهرام حسنی 

قلعه حسن
سایر450450

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3294

مانه و -خراسان شمالی

بخش سملقان –سملقان 

کوچه -روستای چمن بید–

2پالک-20امام خمینی

بانک کشاورزی
شهرام راسخ کار 

مقدم
سایر300300

3295
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
سایر500500شهربانو ندیمیبانک توسعه تعاون

3296
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای قنبرباغی

سایر500500شهناز عباسیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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3297
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1بجنوردخراسان شمالی

خراسان شمالی بجنورد 

روستای دراقانلو2منطقه
سایر300300شهین روحانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3298
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای میانزو-منطقه یک
سایر500500شیدا اکبریبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیگوسفند داشتی همراه با اصالح نژاد3299
خراسان شمالی اسفراین 

روستای گرمه خوش
بانک توسعه تعاون

شیر علی احمد 

زاده
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3300

مانه و -خراسان شمالی

بخش سملقان –سملقان 

روستای اینچه علیا–

بانک کشاورزی
شیرعلی 

بیچاقچی
سایر270270

3301
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1بجنوردخراسان شمالی

خراسان شمالی 

 روستای 2بجنوردمنطقه

نرگسلوعلیا

سایر320320شیرعلی روشندلبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3302
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سجاد آباد
سایر450450شیرویه کهنسالبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3303
استان خراسان شمالی 

شیروان لوجلی
سایر450450شیرین رمضانیانبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیگوسفند داری3304
خراسان شمالی بجنورد 

روستای اسدلی2منطقه
بانک کشاورزی

صادق جلیلی 

شقان
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3305
خراسان شمالی بجنورد 

روستای گریوان2منطقه
سایر500500صادق گریوانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3306
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر500500صدقلی بیدکیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3307

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای ایزمان -منطقه یک

سفلی

سایر350350صدیقه یزدانیبانک کشاورزی

3308
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای دوراهی 

محبت آباد

بانک توسعه تعاون
صغری عوض 

زاده قریه بیک
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3309
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای کسرق
سایر500500صغری محتاجبانک کشاورزی

3310
تحت حمایت  )پرورش گاو شیری 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای محمد 

علی خان

بانک کشاورزی
صغری مظفری 

مرغزار
سایر450450

5بجنوردخراسان شمالیکارگاه عرقیجات3311

- بجنورد- خراسان شمالی

روستای اهلل - منطقه یک

وردیخان

سایر25002500صغری نظیفیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری3312
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر300300صفدر بیدکیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3313
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500صفر عاقبتیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3314
خراسان شمالی بجنورد 

روستای گریوان2منطقه
بانک توسعه تعاون

صفر علی 

گریوانی
سایر300300

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3315

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای -منطقه یک

سرچشمه

سایر300300صفیه چمبریبانک کشاورزی

3316
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(پوشش کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
سایر360360صفیه قانعیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3317
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر400400صمد باغچقیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3318
خراسان شمالی بجنورد 

روستای دهگاه2منطقه
سایر300300صمد عزیزیانبانک کشاورزی

3319
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

عشایری ---شیروان 

کارخانه قند

بانک توسعه تعاون
صمد محمدی 

مقدم بیابان
سایر500500
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1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی3320
روستای محمد علی پهلوان 

131 پ 1کوچه چمران 
سایر100100صنم کوهیصندوق کارآفرینی امید

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گندم و جو3321
بجنورد گرمخان گیفان 

روستای قتلیش سفلی
سایر500500صولت رحمتیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3322

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای -منطقه یک

درصوفیان

سایر300300صیاد محمدیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3323

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای 2منطقه 

حصارحسینی

سایر440440طالب حصاریبانک توسعه تعاون

3324
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستانم جاجرم روستای 

چهار بید
سایر300300طاهره حصاریپست بانک

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3325
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مایوان-فاروج
سایر500500طاهره شکوریصندوق کارآفرینی امید

1بجنوردخراسان شمالیزراعت گندم و جو3326
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای نوده
سایر500500طاهره محمدزادهپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3327

مانه و -خراسان شمالی

بخش سملقان –سملقان 

روستای امند–

سایر300300طه دیماذربانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3328
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
بانک کشاورزی

عابدین عظیمی 

نژاد
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری با اصالح نژاد3329
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر400400عادل باغچیقیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیباغداری واحداث استخر3330
- استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450عارف شعبانیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3331
شهرستان -خراسان شمالی

روستای حاج تقی-فاروج
سایر500500عباس اسدیبانک توسعه تعاون
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1اسفراینخراسان شمالیگوسفنداری3332

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای کالته بام

سایر500500عباس اسمعیلیبانک کشاورزی

3333
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای چهرمست

سایر500500عباس آزادیبانک کشاورزی

2فاروجخراسان شمالیپرورش گاو شیری3334
روستای - شهرستان فاروج

مفرنقاه
سایر500500عباس برازندهبانک توسعه تعاون

3335
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای جوزقه

سایر500500عباس تاتاربانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3336
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای زرق اباد
بانک کشاورزی

عباس رضایی 

ثابت
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3337
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رشوانلو-فاروج
سایر300300عباس رفعتیبانک کشاورزی

سایر500500عباس روحانیبانک توسعه تعاونبجنورد باباامان نوده1بجنوردخراسان شمالیپرورش مو3338

3339
تحت  )پرورش گوسفنداصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان 

روستای حسین آباد

پست بانک
عباس شیری 

باچوانلو
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3340
خراسان شمالی بجنورد 

روستای مهنان باال-2منطقه
سایر330330عباس مهنانیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3341
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رشوانلو-فاروج
بانک کشاورزی

عباس ناصری 

رشوانلو
سایر500500
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2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل3342

 _خراسان شمالی

روستای حصاری _اسفراین

گازرانی

بانک کشاورزی
عباس یحیی 

آبادی
سایر251251

3343
همراه اصالح )پرورش گوسفندداشتی به 

(نژاد 
سایر500500عباسعلی جعفریپست بانکاتیمز-اسفراین 1اسفراینخراسان شمالی

3344
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سکه
سایر300300عباسعلی حیدریبانک توسعه تعاون

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3345
شهرستان -خراسان شمالی

روستای حاج تقی-فاروج
سایر500500عباسعلی ربانیبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3346

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای بام

سایر500500عباسعلی غالمیبانک کشاورزی

سایر500500عباسعلی غالمیپست بانکروستای محمد آباد1جاجرمخراسان شمالیپرورش زنبور عسل3347

1جاجرمخراسان شمالی راسی50پرورش گوسفند داشتی 3348
خراسان شمالی شهرستان 

یس.جاجرم روستای مالو
بانک توسعه تعاون

عباسقلی 

ابراهیمی
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3349

- خراسان شمالی 

بخش - شهرستان شیروان 

روستای کوسه- سرحد 

بانک کشاورزی
عباسقلی رسول 

زاده کوسه
سایر450450

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3350

مانه و -خراسان شمالی

بخش سملقان –سملقان 

روستای تازه یاب–

سایر300300عبداصمد روزگردبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3351
استان خراسان شمالی 

لوجلی
بانک کشاورزی

عبدالحسین 

سعادت یار
سایر450450

2بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک3352
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
بانک کشاورزی

عبدالرحمان 

بیدکی
سایر500500
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2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3353
استان خراسان شمالی 

لوجلی
بانک کشاورزی

عبدالرحیم 

سعادتی
سایر450450

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3354

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای شهرک امام 

سجاد

بانک کشاورزی

عبدالرضا 

پسندیده 

یردوقدی

سایر450450

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3355

شهرستان -خراسان شمالی

روستای کالته -فاروج

محمدرضاخان

بانک کشاورزی
عبدالرضا 

نیکبخت
سایر300300

3356
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سرچشمه 

دوین

بانک توسعه تعاون
عبدالعظیم 

الیاسی ورگ
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیخرید تراکتور3357
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توکور
سایر450450عبدالعلی امروزیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3358
خراسان شمالی لوجلی 

روستای ملوانلو
بانک کشاورزی

عبدالعلی بک 

نظری
سایر450450

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3359
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سجادآباد
بانک کشاورزی

عبدالعلی کریمی 

یردوقدی
سایر450450

3360
پرورش گوسفند داشتی همراه بااصالح 

نژاد
2جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

شوقان روستای کتلی
سایر450450عبداهلل دهقانبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3361
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای خطاب-منطقه یک
سایر400400عبداهلل رضاپوربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3362

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر500500عبداهلل عطاپوربانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفندداری3363
شهرستان مانه و سملقان 

روستای اینچه علیا
سایر270270عبداهلل منوچهریبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی هکتار5کاشت زعفران به مساحت 3364

-استان خراسان شمالی 

- شهرستان مانه و سملقان

روستای اینچه سفلی

بانک کشاورزی
عبدالمناف 

رحمانی
سایر15401540
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3365
تحت  )پرورش کوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای باغان- شیروان 
سایر500500عبداله باستانیبانک توسعه تعاون

3366
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلعه بیگ
بانک توسعه تعاون

عبداله رضازاده 

قره چشمه
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3367

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای نوده -منطقه یک

چناران

سایر300300عبداله علی پوربانک کشاورزی

3368
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
بانک توسعه تعاون

عبدل مختاری 

نژاد
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی3369
بجنورد بخش بدرانلو 

روستای قریکانلو
سایر169169عذرا قدرتیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3370
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای ایوب-منطقه یک
سایر350350عزیز علی اقبالیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3371
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک توسعه تعاون

عزیزاله علی پور 

توپکانلو
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند و بز3372
شهرستان -خراسان شمالی 

روستای قره چشمه- فاروج
بانک کشاورزی

عشرت نباتیان 

قره چشمه
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3373

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر400400عطا عطاپوربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3374
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر500500عظیم باغچقیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3375
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر400400عقیل باغچیقیبانک کشاورزی
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1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3376

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای الست

سایر500500عقیل حیدریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3377
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
سایر450450عقیل ذوالفقاریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3378
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای چوکانلو
بانک کشاورزی

عقیل رضایی 

چوکانلو
سایر450450

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3379
خراسان شمالی بجنورد 

روستای گریوان2منطقه
سایر330330عقیل گریوانیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3380

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای شهرک امام 

سجاد

سایر450450علی احسانیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3381
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای فرطان
بانک کشاورزی

علی اصغر 

زیبایی پرتان
سایر500500

3382
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
بانک کشاورزی

علی اصغر 

صفدری
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3383

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

بانک کشاورزی
علی اصغر 

ضمیری
سایر400400

3384
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای کالته رضا
بانک کشاورزی

علی اصغر 

کاظمی
سایر500500

1اسفراینخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3385

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش مرکزی 

دهستان روییین روستای 

خوشین

بانک توسعه تعاون
علی اصغر 

مسافری خوش
سایر500500

3386
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای امان آباد-شیروان 
سایر450450علی اصغر ناصریبانک کشاورزی
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1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3387
شهرستان -خراسان شمالی

روستای چوکانلو-فاروج
سایر500500علی اصغر نیکدلبانک توسعه تعاون

3388
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بلقان علیا
سایر500500علی اصغر یوسفیبانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالیراسی50پرورش گوسفند داشتی 3389
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای اندوقان
پست بانک

علی اکبر جعفر 

زاده
سایر500500

3390
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
بانک کشاورزی

علی اکبر حسن 

پور
سایر270270

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3391

خراسان شمالی بجنورد 

روستای -2منطقه

حصارحسینی

سایر500500علی اکبر حصاریبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3392
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک کشاورزی

علی اکبر 

حیدری توپکانلو
سایر450450

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3393
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای چوکانلو
بانک کشاورزی

علی اکبر رضایی 

چوکانلو
سایر450450

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3394
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سجادآباد
بانک کشاورزی

علی اکبر 

سلحشور
سایر450450

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3395
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای چهاربرج
بانک توسعه تعاون

علی اکبر طالبی 

کرد
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفندداری3396
مانه و سملقان روستای 

اینچه علیا
سایر297297علی اکبر قربانیبانک کشاورزی

3397
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای دهنه اجاق

سایر500500علی اکبر مسروربانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3398
شهرستان جاجرم روستای 

کتلی
پست بانک

علی اکبر 

مقصودی
سایر500500
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3399
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای قنبر باغی

سایر500500علی آقاییبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3400

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای سریوان 2منطقه

عاشقان

سایر330330علی ببرافکنبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری3401
خراسان شمالی بجنورد 

روستای ارکان2منطقه
سایر300300علی براتیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3402
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر350350علی بیدکیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3403
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه 
سایر450450علی بیدکیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالی(همراه با اصالح نژاد )پرورش گاوشیری 3404
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه 
سایر500500علی بیدکیبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3405

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم بخش شوقان 

روستای عمارت

بانک کشاورزی
علی پری نیا 

پهلوانلو
سایر500500

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3406
استان خراسان شمالی 

لوجلی میالنلو علیا
سایر450450علی جعفریبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3407

خراسان شمالی شهرستان 

بخش مرکزی - رازوجرگالن

روستای پشنده

سایر300300علی جوانبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3408

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقثان بخش 

سملقان روستای چمن بید

سایر300300علی جوهریبانک کشاورزی

سایر500500علی حاجی زادهپست بانکشیروان روستای بلقان علیا1شیروانخراسان شمالیباغبانی3409



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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3410
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رزمقان
بانک توسعه تعاون

علی حسین 

توحیدی
سایر500500

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3411

خراسان شمالی بجنورد 

روستای -2منطقه

حصارحسینی

سایر500500علی حصاریبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3412

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای 2منطقه 

حصارحسینی

سایر500500علی حصاریبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3413
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر320320علی خوش نوابانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3414
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک کشاورزی

علی درنیم 

توپکانلو
سایر450450

3415
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای سرچشمه
سایر500500علی رحمانیانبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3416

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قتلیش -منطقه یک

سفلی

سایر400400علی رحمتیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3417
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سجاد اباد
بانک توسعه تعاون

علی رحیمی 

قریه حسن
سایر500500

3418
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای زیر کمربندی 

شهرک دامداران

سایر506506علی رستگاربانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3419
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای ملوانلو
سایر500500علی رستگارپست بانک

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3420

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قوچ -منطقه یک

قلعه

سایر500500علی رستمیبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3421
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک کشاورزی

علی رشیدی 

توپکانلو
سایر450450
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1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3422

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

آباد روستای قرهچاه

بانک کشاورزی
علی رضا 

سخاوتی منش
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگاو شیری3423
مانه و -خراسان شمالی

شهرآوا–سملقان –سملقان 
سایر300300علی روحانیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3424
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مردکانلو-فاروج
سایر300300علی زراعتکاربانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3425

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قتلیش -منطقه یک

سفلی

سایر500500علی زیباییبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3426
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای کوسه
سایر450450علی سودمندبانک کشاورزی

3427
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای شورک 

زیارت

بانک توسعه تعاون
علی شجاع 

شورک
سایر200200

3428
 )(تولید چادر مسافرتی  )چادر دوزی 

(تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
بانک توسعه تعاون

علی شیروانی 

خالجلویی
سایر330330

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوساله پرواری3429

خراسان شمالی شهر گرمه 

خیابان یادگارامام یادگارامام 

12

سایر500500علی صادقیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیزراعت گندم و جو3430
- بجنورد - خراسان شمالی

روستای قوچ قلعه
سایر500500علی صادقیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3431
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باباامان-منطقه یک
سایر500500علی صادقیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3432

مانه و -خراسان شمالی

بخش مانه –سملقان 

روستای توپ چنار–

سایر300300علی صالحیبانک کشاورزی
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1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3433
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مفرنقاه-فاروج
بانک توسعه تعاون

علی عاشقی 

مقدم
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3434

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر300300علی عبداله آبادیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3435

مانه و -خراسان شمالی

کالته -سملقان–سملقان 

قمو

سایر300300علی عزیزیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3436

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای الست

بانک کشاورزی
علی عزیزی 

توپکانلو
سایر500500

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3437
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای محمد آباد
سایر500500علی علی پوربانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی روستایی3438

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قوالنلو 

سفلی

بانک کشاورزی
علی علی حسین 

زاده
سایر450450

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گندم و جو3439
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای ایزمان علیا
پست بانک

علی علی 

محمدی
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3440

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

سملقان روستای چمن بید

سایر300300علی فخرانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیزراعت گندم و جو3441
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای آق تپه
بانک توسعه تعاون

علی فخرفاطمی 

ینگه قلعه
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیزراعت گندم و جو3442
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای قره باشلو
پست بانک

علی قربانی قره 

قاش
سایر500500
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1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3443

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای الست علیا

سایر500500علی قره قاشلوبانک کشاورزی

3444
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

- استان خراسان شمالی 

عشایر - شهرتان شیروان

دوراهی دوین

سایر500500علی قلی پورپست بانک

3445
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

دوراهی _شیروان عشایر 

دوین

سایر450450علی قلی پوربانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3446
روستای - شهرستان فاروج

مرغزار
بانک توسعه تعاون

علی کدخدایی 

مرغزار
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3447
شهرستان فاروج روستای 

کالته محمدرضا خان
سایر300300علی کریمیبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3448

خراسان شمالی شهرستان 

روستای مشاع - جاجرم

(شاباد)شهید یزدانی 

سایر500500علی گرایلوبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیخرید تاسیسات مکانیکی3449
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بیگان
صندوق کارآفرینی امید

علی محمد 

باقریان تبریان
سایر500500

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند3450
خراسان شمالی شهر گرمه 

روستای شورک
بانک کشاورزی

علی محمد ولی 

پور
سایر500500

3451
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان مانه و سملقان 

بخش مانه روستای توپ 

چنار

سایر270270علی محمدیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3452
شهرستان -خراسان شمالی

روستای میرفضل اله-فاروج
سایر500500علی مرادیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3453
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای ایوب-منطقه یک
سایر400400علی معتدلبانک کشاورزی
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1بجنوردخراسان شمالینجاری3454
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای برج-منطقه یک
سایر300300علی مالزادهصندوق کارآفرینی امید

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3455
روستای -شهرستان فاروج

مایوان
بانک توسعه تعاون

علی منزوی 

مایوان
سایر300300

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3456
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای نامانلو
سایر500500علی میرزاییبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3457

خراسان شمالی شهرستان 

تحت - امان آباد --شیروان 

پوشش کمیته امداد

سایر450450علی ناصریبانک کشاورزی

3458
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
سایر500500علی نیازیبانک کشاورزیایور- گرمه- خراسان شمالی2گرمهخراسان شمالی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری با اصالح نژاد3459

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر500500علی یزدانیبانک کشاورزی

3460
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان عشایر
سایر500500علیرضا آذرخشیبانک توسعه تعاون

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3461
شهرستان -خراسان شمالی

روستای ینگه قلعه-فاروج
سایر300300علیرضا براتیانبانک کشاورزی

3462
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای شورک 

زیارت

سایر500500علیرضا داوطلببانک توسعه تعاون

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گوسفند داشتی3463

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کشانک

سایر480480علیرضا رستگاربانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3464

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد

سایر500500علیرضا رضاییبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3465
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین صفی اباد
سایر500500علیرضا ساریبانک 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 

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش دام سبک3466
مانه و -خراسان شمالی

روستای چمن بید-سملقان
سایر400400علیرضا شجاعیپست بانک

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3467

خراسان شمالی شهرستان 

گرمه شهر ایور خیابان 

امامت

بانک کشاورزی
علیرضا عبدی 

ایور
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3468
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای حمید-منطقه یک
سایر400400علیرضا قلی پوربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3469

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر400400علیرضا محمدیبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیراسی50پرورش گوسفند داشتی 3470
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای کتلی
سایر500500علیرضا مقصودیبانک توسعه تعاون

2فاروجخراسان شمالیگاوداری3471
روستای -شهرستان فاروج

گزکوه
بانک توسعه تعاون

علیرضا منوری 

گزکوه
سایر500500

3472
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1شیروانخراسان شمالی

-خراسان شمالی

روستای - شهرقوشخانه باال

خیرآباد

سایر450450علیرضا ولی نژادبانک کشاورزی

3473
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان مانه و سملقان 

بخش سملقان روستای 

گرمک

سایر270270عمران خنده روبانک کشاورزی

3474
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای توی
سایر500500عید محمد گلیبانک کشاورزی

3475
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای قره چاه
پست بانک

عیدمحمد 

سعادتی پور
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو3476

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک 2منطقه

6کوچه منبع آب پالک 

سایر300300عیسی بیدکیبانک 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 

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3477

- بجنورد- خراسان شمالی

روستای نجف - منطقه یک

آباد

سایر500500عیسی رمضانیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3478
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
بانک کشاورزی

عیسی موسی 

زاده
سایر500500

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3479

خراسان شمالی شهرستان 

بخش مرکزی - رازوجرگالن

روستای پشنده

سایر400400عیسی وحیدیبانک کشاورزی

3480
پرورش گوسفند داشتی به همراه اصالح 

نژاد
1راز و جرگالنخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

بخش - راز و جرگالن

- (یکه سعود)جرگالن 

روستای کالته ابریشم

بانک کشاورزی
غایب مراد 

سرفراز
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3481
خراسان شمالی لوجلی 

روستای علی محمد
سایر450450غفور بزدانیبانک کشاورزی

3482
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

روستای فرطان ک شهید 

13خلیق 
سایر506506غفور فرزانهبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3483

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای شهرک امام 

سجاد

بانک کشاورزی
غالم عباس 

ممیشی فاخر
سایر450450

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3484

شهرستان مانه و سملقان 

بخش مرکزی روستای 

کریک

سایر270270غالمحسن ایمانیبانک کشاورزی

3485
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رزمقان
سایر500500غالمحسن پوربانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3486
خراسان شمالی بجنورد 

روستای مهنان باال2منطقه
بانک کشاورزی

غالمحسن 

مهنانی
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 

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3487

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای مقصود اباد

بانک کشاورزی
غالمحسین 

باقریان
سایر500500

3488
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد

بانک کشاورزی
غالمحسین 

جعفری
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3489

مانه و -خراسان شمالی

بخش مرکزی –سملقان 

روستای حسن سو–

بانک کشاورزی
غالمحسین 

خسروی
سایر300300

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند3490
خراسان شمالی شهر گرمه 

14خیابان یادگار امام 
بانک کشاورزی

غالمحسین 

خلیلی
سایر500500

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3491
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
بانک کشاورزی

غالمرضا 

محمدیان
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3492
خراسان شمالی بجنورد 

روستای ارکان2منطقه
سایر400400غالمرضا وحدانیبانک کشاورزی

3493
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای حصار کردها
سایر500500غالمعلی حصاریبانک توسعه تعاون

3494
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان مانه و سملقان 

شهر آشخانه روستای بیار
سایر270270غالمعلی سبحانیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3495
شهرستان -خراسان شمالی 

کوران کردیه-فاروج
سایر300300غنچه گل فالحبانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3496

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم بخش شوقان 

روستای جوشقان

سایر300300فاطمه ابراهیمیبانک کشاورزی

3497
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر300300فاطمه احمدیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3498

خراسان شمالی شهرستان 

بخش - مانه و سملقان 

روستای کشانک- مانه

سایر300300فاطمه افتادهپست بانک

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3499
خراسان شمالی شهرستان 

روستای سه گنبد-فاروج
سایر300300فاطمه آذریبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیتولیدی پوشاک3500
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای پیر شهید
پست بانک

فاطمه رستمی 

پیرشهید
سایر100100

3501
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای فرطان
سایر500500فاطمه رستمیانپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3502

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای الست

سایر500500فاطمه شکیبابانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای نجف1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی3503
فاطمه صادقی 

رحیم آبادی
سایر100100

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری3504
خراسان شمالی بجنورد 

روستای ارکان2منطقه
سایر300300فاطمه عزیزیپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیخیاطی3505
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای کسرق
سایر500500فاطمه قهرمانیپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3506

مانه و -خراسان شمالی

بخش مرکزی –سملقان 

روستای نجف–

سایر300300فاطمه مسعودیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3507
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای رباط
بانک توسعه تعاون

فرامرز وظیفه 

شناس
سایر500500

3508
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
2بجنوردخراسان شمالی

خراسان شمالی بجنورد 

روستای گلی2منطقه
سایر500500فرج اهلل ارشدیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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سایر500500فرزانه سعادتمندصندوق کارآفرینی امیدفاروج کالته جعفر آباد1فاروجخراسان شمالیگاوداری3509

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3510

خراسان شمالی شهرستان 

بخش - رازوجرگالن

آنابای- مرکزی

سایر500500فرشاد رحمانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3511

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قلعه -منطقه یک

جق بزرگ

سایر400400فرشته مقیمیبانک کشاورزی

3512
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بوانلو
بانک توسعه تعاون

فرشته نوروزی 

ترانلو
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3513

-بجنورد-خراسان شمالی 

دهستان -بخش گرمخان

روستای امیر آباد-گیفان

سایر500500فرشید زراعتکاربانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3514
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای مملجه2منطقه 
بانک کشاورزی

فرهاد شریفی 

مملجه
سایر500500

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3515

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای دهنه اجاق

سایر500500فرهاد عطاردیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3516
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سرانی
سایر450450فرهاد قویدلبانک کشاورزی

3517
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(پوشش کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای شورک 

زیارت

بانک توسعه تعاون
فریده ایمانی 

توپکانلو
سایر200200

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3518
استان خراسان شمالی 

لوجلی
بانک کشاورزی

فریدون رمضانی 

لوجلی
سایر450450

3519
تحت حمایت  )ساخت ادوات کشاورزی 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خطاب
سایر500500فوالد علیزادهبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفندداری3520
مانه و سملقان روستای 

قلیچ قامیش
بانک کشاورزی

فیروزه کریمی 

مفرد
سایر270270
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1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3521

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای دلوچاه

بانک کشاورزی
فیروزه مهمان 

نواز
سایر500500

سایر25002500فیض اهلل سجادیبانک توسعه تعاونروستای کالته یاور4بجنوردخراسان شمالیتولید مصنوعات چوبی از ام دی اف3522

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3523

مانه و -خراسان شمالی

بخش مرکزی –سملقان 

روستای امند–

سایر300300قارمحمد صدوقیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3524
خراسان شمالی شهرستان 

روستای حاج تقی-فاروج
سایر500500قاسم اسدیبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3525

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

مرکزی روستای بیار

سایر300300قاسم اسماعیلیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3526

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای کالته -منطقه یک

سهراب

سایر400400قاسم ایزانلوبانک کشاورزی

سایر500500قاسم بیدکیبانک کشاورزیروستای بیدک2منطقه 2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3527

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3528
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک توسعه تعاون

قاسم جنگجو 

توپکانلو
سایر500500

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3529
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450قاسم جوانشیربانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3530
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای خطاب-منطقه یک
سایر500500قاسم رحمتیبانک کشاورزی

3531
 50پرورش گوسفند داشتی 

((ره) امداد امام خمینی 9کمیته)راسی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم روستای 

صادق آباد
سایر500500قاسم شیر دلپست بانک
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1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3532

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش مانه روستای 

کیکانلو

سایر300300قاسم علویبانک کشاورزی

3533
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

- کارخانه قند _شیروان 

عشایری-حسین آباد 

بانک توسعه تعاون
قاسم محمد پور 

راستگو
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی عشایری3534
شهرستان - خراسان شمالی

خیرآباد قوشخانه--شیروان 
بانک کشاورزی

قاسمعلی ولی 

نژاد
سایر450450

1جاجرمخراسان شمالی راسی50پرورش گوسفند داشتی 3535
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای مالویس
سایر500500قدرت ابراهیمیبانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3536
خراسان شمالی شهرستان 

رازوجرگالن روستای پشنده
بانک کشاورزی

قدرت اهلل دست 

زن
سایر400400

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری3537
خراسان شمالی بجنورد 

روستای دهگاه2منطقه
سایر500500قدرت اهلل قدرتیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3538
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500قدرت اله قربانیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3539
اسفراین بخخش صفی آباد 

روستای قره چاه
بانک کشاورزی

قدرت اله موسی 

یی
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3540

استان خراسان شمالی 

قوشخانه روستای حصار 

ینگی قلعه

سایر450450قدیر حسینیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3541
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای یانبالغ
سایر450450قدیر قره خانیبانک کشاورزی

3542
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1بجنوردخراسان شمالی

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای سلولی2منطقه 
بانک کشاورزی

قربان بیگی 

ساعدی
سایر320320
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1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3543
شهرستان -خراسان شمالی

روستای اسفجیر-فاروج
سایر500500قربان جناغ زارعبانک کشاورزی

3544
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
بانک توسعه تعاون

قربان حسین 

زاده باغان
سایر500500

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3545
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سجاد آباد
سایر450450قربان دهقان زادهبانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3546
خراسان شمالی شهر ستان 

گرمه روستای کرکی
سایر500500قربان رجاییبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3547
استان خراسان شمالی 

لوجلی سجا د اباد
بانک کشاورزی

قربان کهن سال 

قوری دربند
سایر450450

3548
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای کهنه اوغاز
بانک توسعه تعاون

قربان محمد 

راستین
سایر300300

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3549

مانه و -خراسان شمالی

بخش سملقان –سملقان 

روستای تازه یاب–

بانک کشاورزی
قربان محمد 

سعید
سایر300300

3550
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
بانک توسعه تعاون

قربان میرزاپور 

باغان
سایر500500

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3551
استان خراسان شمالی 

لوجلی
بانک کشاورزی

قربان نظر 

سعادتی
سایر450450

2فاروجخراسان شمالیگاوداری3552
روستای کالته -فاروج

جعفرآباد
سایر500500قربانبگی حاتمیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500قربانعلی چوپانبانک کشاورزی روستای بدرانلو2منطقه 2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3553

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3554
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای شیخ-منطقه یک
سایر300300قربانعلی رشیدیبانک کشاورزی
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2فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3555
شهرستان -خراسان شمالی

روستای آرمودآقاجی-فاروج
بانک کشاورزی

قربانعلی رمضان 

زاده
سایر400400

2اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سنگین3556
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500قربانعلی محمدیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3557
شهرستان -خراسان شمالی

روستای حاج تقی-فاروج
بانک توسعه تعاون

قربانعلی مرادی 

حاج تقی
سایر500500

3558
همراه اصالح  )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

فرطان
سایر500500قربانعلی هنرمندپست بانک

3559
پرورش گوسفند داشتی همرا با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

عباس اباد
پست بانک

قریب رضا سرخ 

قلعه
سایر500500

3560
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستایاهلل آباد علیا
سایر500500قشم علی راداربانک توسعه تعاون

2بجنوردخراسان شمالی(همراه با اصالح نژاد )پرورش گاوشیری 3561

خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک 2منطقه

جنب تعاونی

سایر300300کاظم بیدکیبانک کشاورزی

3562
پرورش گوسفند داشتی همراه بااصالح 

نژاد
1شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

بخش جیرستان روستای 

میالنلوعلیا

سایر250250کاظم عزیزیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3563
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای شیخ-منطقه یک
سایر300300کاظم نصرتیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیتولیدی پوشاک3564

- بجنورد- خراسان شمالی

-3روستای باقرخان

(روستای حاجی بیگلر)

سایر500500کبری داغستانیصندوق کارآفرینی امید

1جاجرمخراسان شمالیگوسفنداری3565

- خراسان شمالی 

بخش - شهرستان جاجرم 

روستای حصار - شوقان 

عیسی

سایر300300کبری رهبانک کشاورزی
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3566
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

قلندر آباد_شیروان عشایر 
سایر500500کریم شفاییبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری با اصالح نژاد3567
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر350350کلثوم باغچیقیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3568
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای رزقانه-منطقه یک
سایر400400کلثوم رفیعیبانک کشاورزی

3569
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سکه
سایر300300کلثوم زرگر پوربانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3570
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای دهگاه2منطقه
سایر330330کلثوم شادمیرپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوشفند شیری3571
روستای - م دو بجنورد 

بیدک
سایر500500کمال بیدکیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک همراه با اصالح نژاد3572
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای امیرآباد-منطقه یک
بانک کشاورزی

کمال فرحی 

امیر آباد
سایر500500

3573
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای بوانلو---شیروان 
بانک توسعه تعاون

کمندرا نویدی 

بوانلو
سایر500500

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3574
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450کیمیا ولی پوربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3575
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر500500گل بوته باغچیقیبانک کشاورزی

3576
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1فاروجخراسان شمالی

روستای -شهرستان فاروج

چوکانلو
بانک توسعه تعاون

گل بی بی دل 

افروزمایوان
سایر500500

سایر8080گل پری سپاسیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی3577
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1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3578
-شهرستان مانه و سملقان

روستای امند
بانک کشاورزی

گل محمد 

تقتمش
سایر270270

3579
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

کارخانه قند_شیروان عشایر 
سایر500500گلثوم رستمیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک همراه با اصالح نژاد3580
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای شیخ-منطقه یک
سایر400400گلثوم رشیدیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری3581

استان خراسان شمالی 

بجنورد روستای شهرک 

قلعه جق بزرگ

بانک کشاورزی
گلثوم کمالی 

محمد علی
سایر440440

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3582

خراسانشمالی شهرستان 

-بخش غالمان- رازوجرگالن

 روستای داشلی قلعه

سایر300300گلثومه صادقیبانک کشاورزی

3583
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای زیارت--- شیروان
بانک توسعه تعاون

گلستان امینی 

توپکانلو
سایر500500

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3584
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای رباط
سایر450450ماهره شگفتهبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3585
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک کشاورزی

مجتبی درنیم 

توپکانلو
سایر450450

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفندداری3586
روستای -مانه و سملقان 

کالته قمو
بانک کشاورزی

مجتبی 

روحانیان پهلوانلو
سایر270270

3587
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2فاروجخراسان شمالی

شهرستان -خراسان شمالی

روستای سنگلی -فاروج

شیرین

بانک کشاورزی
مجتبی سروری 

رستم آباد
سایر500500

3588
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
2شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

بخش - شهرستان شیروان 

روستای کوسه- سرحد 

بانک توسعه تعاون
مجتبی سودمند 

کوسه
سایر500500
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3589
تحت حمایت )پرورش زنبور عسل 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان 

باغان.شیروان.شمالی
بانک توسعه تعاون

مجتبی عابدی 

مقدم
سایر500500

2شیروانخراسان شمالیکشت زعفران و گیاهان دارویی3590

- لوجلی-خراسان شمالی 

روستای - بخش سرحد 

توکور

سایر450450مجتبی فریدیبانک کشاورزی

3591
تحت حمایت کمیته  )شیرینی پزی 

(امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
سایر500500مجتبی قبادیصندوق کارآفرینی امید

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3592

خراسان شمالی بجنورد 

-روستای بیدک2منطقه

کوچه -خیابان شهیدرجایی

10پالک-عدالت

سایر500500مجتبی مهدیانبانک کشاورزی

5اسفراینخراسان شمالیکاشت و پرورش زعفران3593
-اسفراین - خراسان شمالی

گراتی
صندوق کارآفرینی امید

مجتبی مهربان 

گراتی
سایر240240

سایر500500مجید افشاریانپست بانکغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیباغبانی3594

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند3595
خراسان شمالی شهرستان 

گرمه روستای مشما
سایر500500مجید خارچینهبانک کشاورزی

3596
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
سایر500500مجید شیداییبانک توسعه تعاون

3597
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا قلعچه
سایر500500مجید عالییبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیبافندگی فرش و تابلو فرش3598
بخش حصارگرمخان 

روستای قوچ قلعه
سایر100100محترم حاجی هاپست بانک

1جاجرمخراسان شمالیگوسفنداری3599

- خراسان شمالی 

بخش - شهرستان جاجرم 

روستای حصار - شوقان 

عیسی

سایر300300محدثه گلزاریبانک 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 

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری با اصالح نژاد3600
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای جودر-منطقه یک
سایر400400محسن جواهریبانک کشاورزی

3601
بسته بندی و درجه بندی محصوالت 

زراعی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

سنخواست روستای جربت
سایر144144محسن جوینیپست بانک

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3602
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رشوانلو-فاروج
سایر500500محسن حمیدیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیباغداری3603

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رضا آباد 

شرقی

سایر500500محسن خان زادهپست بانک

2فاروجخراسان شمالیگاوداری3604
شهرستان -خراسان شمالی

روستای خیرآباد- فاروج
بانک توسعه تعاون

محسن رحیمی 

کواکی
سایر500500

3605
پرورش گوسفند داشتی همراه بااصالح 

نژاد
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

روستای قرجه - جاجرم 

رباط

سایر320320محسن غالمیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک3606

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای طراقه -منطقه یک

ترک

بانک کشاورزی
محسن قربان 

زاده
سایر300300

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3607

مانه و -خراسان شمالی

- بخش سملقان- سملقان

روستای چمن بید

بانک کشاورزی
محسن قمی 

علی آبادی
سایر300300

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3608
شهرستان جاجرم روستای 

طبر
سایر500500محسن معتمدیبانک کشاورزی

3609
پرورش گوسفند داشتی همراه بااصالح 

نژاد
2شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

قوشخانه -لوجلی -شیروان 

روستای خیراباد

سایر450450محسن میرزاییبانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالیگوسفند داشتی3610
خراسان شمالی شهرستان 

منطقه نودهی-گرمه
سایر500500محسن نجاریبانک 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 

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3611

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

آباد روستای بام

سایر500500محسن هوشیاربانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3612

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش صفی آباد 

روستای قارضی بام

بانک کشاورزی
محمد ابراهیم 

خوشخو
سایر500500

1اسفراینخراسان شمالیخرید دام سبک3613

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای قوچقر

بانک کشاورزی
محمد اسماعیل 

سعادتی
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3614
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای رزقانه-منطقه یک
سایر400400محمد امیریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند اصالح نژاد3615

- استان خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان

روستای خطاب

پست بانک
محمد ایمانی 

خطااب
سایر500500

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3616
شهرستان جاجرم شهر 

شوقان
سایر500500محمد آذریبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3617

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر400400محمد آذرینبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3618
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک کشاورزی

محمد باصبر 

توپکانلو
سایر450450

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3619

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای شهرک امام 

سجاد

سایر450450محمد بخشی پوربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3620
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای آذرسا-منطقه یک
بانک کشاورزی

محمد برومند 

قلیانلو
سایر500500

سایر300300محمد بیدکیبانک کشاورزی روستای بیدک2منطقه 1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3621



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 

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3622

خراسان شمالی بجنورد 

- روستای بیدک2منطقه 

2کوچه سعادت

سایر300300محمد بیدکیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3623
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر500500محمد بیدکیبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3624

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای شهرک امام 

سجاد

بانک کشاورزی
محمد پسندیده 

یردوقدی
سایر450450

سایر500500محمد تاجیپست بانکاسفراین روستای اتیمز1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3625

3626
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

اسفراین بخش بام روستای 

دهنه اجاق
سایر500500محمد تقویبانک توسعه تعاون

3627
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

عشایر حسین آباد
سایر500500محمد جعفریبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3628

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

سملقان روستای دشتک 

علیا

سایر300300محمد جالیریانبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش زنبور عسل3629
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای فرطان
سایر550500محمد جوانمردپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3630

مانه و -خراسان شمالی

بخش سملقان –سملقان 

روستای عزیز آباد–

سایر300300محمد حسن پوربانک کشاورزی

3631
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای کالته بام

بانک کشاورزی
محمد حسن 

تقوی
سایر500500

3632
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
بانک کشاورزی

محمد حسن 

عاقبتی
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 

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3633

شهرستان مانه و سملقان 

بخش سملقان شهر قاضی 

کوچه کشاورز

سایر300300محمد حسن نیابانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3634
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
بانک کشاورزی

محمد حسنی 

ناظر
سایر450450

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3635
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
بانک کشاورزی

محمد حسین 

پور مقدم
سایر500500

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سنگین3636
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
پست بانک

محمد حسین 

پورمقدم
سایر500500

3637
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای شورک 

زیارت

بانک توسعه تعاون

محمد حسین 

حسین زاده 

شورک

سایر400400

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3638

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای دستحرد

بانک کشاورزی
محمد حسین 

رمضانی
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3639
خراسان شمالی شهرستان 

روستای حاج تقی-فاروج
بانک کشاورزی

محمد حسین 

زاده
سایر250250

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3640

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

مرکزی روستای اینچه علیا

سایر300300محمد حسینیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیزنبوردای3641

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قلعه -منطقه یک

جق بزرگ

سایر500500محمد حمیدیپست بانک

3642
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سینان
سایر500500محمد خانیبانک 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 

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3643

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش سملقان 

روستای زرد

سایر300300محمد دالوربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3644
 2منطقه - خراسان شمالی 

روستای پسر کانلو
سایر500500محمد ربانیبانک کشاورزی

3645
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
پست بانک

محمد رحیم 

منصوری
سایر500500

3646
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای گسک

سایر500500محمد رستمیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیشهرستان جاجرم گرمک1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3647
محمد رضا 

بهادری
سایر500500

3648
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای دهنه اجاق

سایر500500محمد رضا خانیبانک کشاورزی

3649
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان 

روستای حسین آباد

بانک توسعه تعاون
محمد رضا 

شیری باچوانلو
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3650

شهرستان -خراسان شمالی

روستای کالته -فاروج

محمدرضاخان

بانک توسعه تعاون
محمد رضا 

نیکبخت
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3651
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رشوانلو-فاروج
سایر500500محمد رفعتیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3652

مانه و -خراسان شمالی

بخش سملقان –سملقان 

روستای حیدر آباد–

سایر300300محمد روزبهیبانک 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 

3653
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بیگان
سایر500500محمد زارع بیگانبانک توسعه تعاون

2فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3654

شهرستان -خراسان شمالی

روستای سینگلی -فاروج

شیرین

بانک کشاورزی
محمد سروری 

رستم آباد
سایر500500

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3655
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای میانزو-منطقه یک
سایر500500محمد سعیدیبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیدامداری3656
خراسان شمالی رازو 

روستای غالمان-جرگالن
سایر300300محمد شادی فربانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3657

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش سملقان 

روستای اسالم آباد

سایر300300محمد شاکریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3658

استان خراسان شمالی 

بخش جیرستان روستای 

میالنلوعلیا

سایر450450محمد شعبانیبانک کشاورزی

3659
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای کالته 

هندی

سایر500500محمد صحرانوردبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالی(همراه با اصالح نژاد )پرورش گاوشیری 3660
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر300300محمد طراقیبانک کشاورزی

2جاجرمخراسان شمالیگاوداری3661
جاجرم روستای صادق آباد 

منزل رضا عباسی
سایر500500محمد عباسیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3662

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای دهنه اجاق

سایر500500محمد عبدالهیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3663

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای بام

سایر500500محمد علی بامیبانک کشاورزی
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3664
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2جاجرمخراسان شمالی

بخش - شهرستان جاجرم 

روستای محمد آباد-شوقان 
سایر450450محمد علی پوربانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالیدامداری3665
خراسان شمالی شهر درق 

1 واحد 3مسکن مهر بلوک 
سایر500500محمد علی زادهبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3666

خراسان شمالی لوجلی 

بافت قدیم خیابان شهید 

طلوعی

بانک کشاورزی
محمد علی 

شجاعی
سایر450450

3667
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای دولت آباد
پست بانک

محمد علیزاده 

مقدم
سایر500500

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند3668
خراسان شمالی شهر درق 

مشاع شهید بهشتی
سایر500500محمد فخرانیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیmdfساخت کابینت 3669
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای تنسوان
پست بانک

محمد فضلی 

تنسوان
سایر300300

3670
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای کالته بام

سایر500500محمد قربانیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3671

شهرستان مانه و سملقان 

شهر آشخانه روستای 

کشانک

سایر270270محمد قربانیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3672

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش مانه روستای 

خرتوت

سایر300300محمد قزلبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3673

خراسان شمالی دهستان 

جیریستان روستای کالته 

نظر محمد

سایر450450محمد قویدلبانک کشاورزی
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3674
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای بکراباد

سایر500500محمد قیصریبانک توسعه تعاون

3675
تحت حمایت کمیته  )سوپر مارکت 

(امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای توده
بانک توسعه تعاون

محمد کاظم 

رشید
سایر300300

1بجنوردخراسان شمالیزراعت گندم و جو3676
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای کچرانلو
سایر500500محمد کچرانلوییبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3677
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر400400محمد کریمیبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3678
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر400400محمد کریمیبانک کشاورزی

3679
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای قوالنلو 

سفلی

سایر450450محمد معظمیانبانک کشاورزی

3680
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بوانلو
بانک توسعه تعاون

محمد مهدی 

خوش منظر 

بوانلو

سایر300300

3681
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بوانلو
سایر500500محمد نادریبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفندداری3682
شهرستان مانه و سملقان 

شهر آشخانه روستای بیار
سایر250250محمد ناصریبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3683

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش سملقان 

روستای قلعه خان

سایر300300محمد نودهیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3684
خراسان شمالی بجنورد 

روستای گریوان2منطقه
سایر330330محمد هادیانبانک توسعه تعاون
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1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3685

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر400400محمد همتیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3686
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک توسعه تعاون

محمد وثوقی 

توپکانلو
سایر500500

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3687
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باباامان-منطقه یک
سایر500500محمد ولی پوربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3688

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای ینگه -منطقه یک

قلعه

بانک کشاورزی
محمد ولی زاده 

بریمانلو
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3689
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای رزقانه-منطقه یک
بانک کشاورزی

محمدباقر 

زراعتکار
سایر400400

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند3690
خراسان شمالی شهر گرمه 

4انتهای کارگر 
بانک کشاورزی

محمدتقی مرگن 

مقدم
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری3691
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
بانک کشاورزی

محمدجعفر 

بیدکی
سایر330330

3692
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای بوانلو-- شیروان 
بانک توسعه تعاون

محمدجعفر ملت 

ترانلو
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3693
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مایوان-فاروج
بانک توسعه تعاون

محمدحسن 

تقوی مایوان
سایر300300

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3694
روستای -شهرستان فاروج

مایوان
بانک توسعه تعاون

محمدحسن 

رهنمامایوان
سایر300300

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی همراه با اصالح نژاد3695

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

سملقان روستای تشی

بانک کشاورزی
محمدحسن 

عضدی
سایر300300
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1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3696
شهرستان -خراسان شمالی

روستای پیرعلی-فاروج
بانک توسعه تعاون

محمدحسن 

عطارودی
سایر500500

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3697
خراسان شمالی شهرستان 

گرمه روستای گلمندره
سایر500500محمدحسن قزلیبانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالیپرورش گاو3698
خراسان شمالی شهرستان 

گرمه منطقه سقارچیان
بانک کشاورزی

محمدحسین 

حسن زاده
سایر500500

4بجنوردخراسان شمالی رأسی بره پرواری300پروژه 3699

ولیعصر - شهرک فرهنگیان 

منزل آقای  - 8پالک - 14

بخش - آزرده 

روستای - حصارگرمخان

مجتمع دامپروری - قارلق

قارلق

سایر14401440محمدرضا آزردهبانک کشاورزی

3700
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای دستجرد

بانک توسعه تعاون
محمدرضا دانش 

خواه
سایر500500

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3701

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای راوخ

سایر500500محمدرضا دروگربانک کشاورزی

3702
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای قلجق--شیروان 
بانک توسعه تعاون

محمدرضا 

سعادتی
سایر500500

3703
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای کهنه اوغاز
بانک توسعه تعاون

محمدرضا 

عباسی کهنه 

اوغاز

سایر300300

2فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3704
خراسان شمالی شهرستان 

روستای گزکوه-فاروج
بانک کشاورزی

محمدرضا 

یادگارگزکوه
سایر500500
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2بجنوردخراسان شمالیگاو شیری3705
 روستای بیدک 2منطقه 

3کوی امام هادی پالک 
سایر500500محمدعلی پیمانبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیکارگاه خدماتی و تکثیر رنبور عسل3706
 روستای 2منطقه - بجنورد 

رشوانلو
بانک توسعه تعاون

محمدعلی رنجبر 

رشوانلویی
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3707

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

سملقان روستای حیدرآباد

سایر300300محمدعلی غالمیبانک کشاورزی

سایر500500محمدعلی کمالیبانک توسعه تعاونبجنورد بدرانلو دهگاه1بجنوردخراسان شمالیباغبانی3708

2بجنوردخراسان شمالیادوات کشاورزی3709

-بجنورد- خراسان شمالی

روستای قلعه - منطقه یک

جق بزرگ

سایر700700محمدعلی نیازیپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3710

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش مرکزی 

روستای گرماب

سایر300300محمدعلی یزدانیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای زوارم1شیروانخراسان شمالی راسی70پرورش گوسفند داشتی 3711
محمدقلی 

معقول زاده زوارم
سایر904904

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3712
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بوربور2منطقه
بانک کشاورزی

محمدکریم 

رحمانی
سایر300300

3713
پرورش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای گرمه خوش
سایر500500محمود بادلوییبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3714

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای نوده -منطقه یک

چناران

بانک کشاورزی
محمود 

پورمحمدی
سایر350350

1بجنوردخراسان شمالیتولیدی پوشاک3715

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای محمد -منطقه یک

علی پهلوان

سایر500500محمود سعادتبانک توسعه تعاون
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1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3716
شهرستان جاجرم روستای 

کالته حاج رحمت
سایر400400محمود فری برزپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3717

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش سملقان 

روستای کالته قمو

سایر270270محمود یزدانیبانک توسعه تعاون

3718
تحت حمایت  )پرورش زنبور عسل 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان بخش گلیان 

روستای گرماب

سایر300300مختار شاکریبانک توسعه تعاون

3719
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خطاب
سایر500500مختار علی نژادبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3720

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای بام

سایر500500مدی منهاجیبانک کشاورزی

سایر542542مدینه باغچقیبانک کشاورزیروستای باغچق1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری3721

3722
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد الست

سایر500500مدینه نامداریبانک کشاورزی

3723
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سکه
بانک توسعه تعاون

مرار خدایی 

کالته بالی
سایر500500

3724
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای مقصود اباد

سایر500500مرتضی اسمعیلیبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3725

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای قره چاه

بانک کشاورزی
مرتضی بداغ 

آبادی
سایر500500
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1فاروجخراسان شمالیگاوداری3726
شهرستان -خراسان شمالی

روستای حاج تقی-فاروج
سایر500500مرتضی سعادتیبانک توسعه تعاون

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3727
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رستم آباد-فاروج
بانک توسعه تعاون

مرتضی صفدری 

رستم آباد
سایر500500

3728
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای اهلل آباد 

علیا

سایر300300مرتضی فرزیبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سنگین3729
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای کسرق
سایر500500مرتضی قادریبانک کشاورزی

3730
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
2راز و جرگالنخراسان شمالی

راز جرگالن روستای 

راستقان
سایر400400مرتضی نورانیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3731
روستای -شهرستان فاروج

پیرعلی
سایر500500مرتضی یزدانیصندوق کارآفرینی امید

1مانه وسملقانخراسان شمالیتولیدات چرمی دست دوز3732

روستای کشانک خیابان 

 منزل 11امام خمینی 

اسماعیل حسینی نیا تنها

بانک توسعه تعاون
مرضیه حسینی 

نیاتنها
سایر100100

سایر100100مرضیه کریمیبانک توسعه تعاونروستای کشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی3733

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سنگین3734
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای چهاربرج
بانک کشاورزی

مریم ابراهیمی 

کرد
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس3735
روستای محمد علی پهلوان 

26 پ 1چمران 
سایر150150مریم باغچیقیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3736
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450مریم حسن زادهبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش درختان میوه3737
-بجنورد- خراسان شمالی

روستان ارکان
سایر500500مریم حسین زادهبانک 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 

1جاجرمخراسان شمالی راسی50پرورش گوسفند داشتی 3738
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای محمد آباد
سایر500500مریم حسین زادهپست بانک

3739
تحت پوشش کمیته )پرورش گوسفند

( (ره )امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
بانک کشاورزی

مریم خجسته 

آزاد
سایر250250

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک همراه با اصالح نژاد3740
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر300300مریم طاهرنیابانک کشاورزی

3741
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1بجنوردخراسان شمالی

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای سلولی2منطقه 
سایر300300مریم غالمیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3742
شهرستان -خراسان شمالی

روستای نقاب-فاروج
بانک توسعه تعاون

مریم 

فرهمندنقاب
سایر500500

3743
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای دوین
سایر300300مریم مرآتیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3744
 روستای 2بجنورد منطقه 

بیدک
سایر360360مسعود البرزیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفندداری3745
مانه و سملقان روستای 

کالته قمو
بانک کشاورزی

مسعود جعفریان 

کیکانلو
سایر270270

3746
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- استان خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان

روستای برزل آباد

بانک توسعه تعاون
مسعود صداقت 

برزل آباد
سایر300300

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3747
استان خراسان شمالی 

لوجلی
سایر450450مسلم بخشی پوربانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیکشت باریجه وصادرات اسناس3748
مانه سملقان اشخانه 

روستای زرد
سایر400400مسلم بهادربانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3749

- روستای بیدک2منطقه 

کوچه -خیابان رجایی

10پالک-ارغوان

سایر400400مسلم بیدکیبانک کشاورزی
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2بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3750

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای 2منطقه 

حصارحسینی

سایر500500مسلم حصاریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3751
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450مسلم نادریبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3752
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سجادآباد
بانک کشاورزی

مسیح اله دست 

داده
سایر450450

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3753
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر500500مصطفی بیدکیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3754
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای ولی اباد
بانک کشاورزی

مصطفی 

زحمتکش 

سرچشمه

سایر500500

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3755
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سجاد آباد
بانک کشاورزی

مصطفی شریفی 

یردوقدی
سایر450450

3756
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای قنبرباغی

سایر500500مصطفی عباسیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیگوسفندداری3757
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای مملجه2منطقه 
سایر500500مصطفی گریوانیبانک کشاورزی

3758
تحت )پرورش گوسفند اصالح نزاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حمزکانلو
بانک توسعه تعاون

مصطفی گلشنی 

راد
سایر500500

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3759
استان خراسان شمالی 

شیروان لوجلی
بانک کشاورزی

مظفر اله وردی 

زاده
سایر450450

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری3760

خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک 2منطقه

خیابان شهیدرجایی کوچه 

50شجاعت پالک

سایر350350مظلوم بیدکیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3761
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سرانی
بانک کشاورزی

معصومه ایران 

دوست
سایر450450
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پست بانکروستای نجف1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی3762
معصومه بابائی 

کیکانلو
سایر100100

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3763

خراسان شمالی شهر گرمه 

اولین دامداری .کالته نو 

سمت راست

بانک کشاورزی
معصومه دوست 

محمدی
سایر500500

2راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3764

خراسان شمالی راز جرگالن 

بخش غالمان روستای 

راستقان

سایر400400معصومه رستگاربانک کشاورزی

3765
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
سایر500500معصومه شعبانیبانک توسعه تعاون

3766
تحت  )چادر مسافرتی  (دوخت  )تولید 

(پوشش کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
بانک توسعه تعاون

معصومه شیردل 

باچوانلو
سایر200200

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3767

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای نوده -منطقه یک

چناران

بانک کشاورزی
معصومه 

شیردالن
سایر300300

1فاروجخراسان شمالیگوسفنداری3768
شهرستان -خراسان شمالی

روستای حاج تقی- فاروج
بانک کشاورزی

معصومه قدیمی 

مقدم
سایر400400

3769
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(پوشش کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای پالکانلو -- شیروان 

علیا

بانک توسعه تعاون
معصومه قربان 

پور
سایر300300

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرده دوزی3770

روستای کشانک خیابان 

امام خمینی - امام خمینی 

6

سایر100100معصومه کاظمیپست بانک

1شیروانخراسان شمالیبافت گلیم3771
روستای -شهرستان فاروج

برزل آباد
بانک کشاورزی

معصومه نجفی 

فاروجی
سایر300300

3772
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

روستای فرطان ک شهید 

13خلیق 
سایر404400مقصود فرزانهپست بانک

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3773
روستای -شهرستان فاروج

مردکانلو
بانک کشاورزی

مقصود کیوان 

مردکانلو
سایر250250
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2فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3774
شهرستان -خراسان شمالی

روستای حصار-فاروج
بانک کشاورزی

ملک علی 

منصوری مقدم
سایر500500

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3775

خراسان شمالی شهرستان 

بخش شوقان - جاجرم 

روستای کتلی

بانک کشاورزی
ملکی جهان 

جباری
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی3776
 کوچه شهید 3باقرخان 

25پ5نعیری
سایر200200ملیکا یوسفیپست بانک

3777
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای نیشکش
سایر500500منظر شرقیپست بانک

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3778
- استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
بانک کشاورزی

منوچهر رفعتی 

دواب
سایر450450

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3779
شهرستان جاجرم روستای 

قراجه رباط سنخواست
سایر500500مهدی پورزاهدپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3780
خراسان شمالی بجنورد 

روستای دهگاه2منطقه
سایر330330مهدی جبلیبانک توسعه تعاون

سایر672672مهدی چزکیپست بانکزرنه1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ3781

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3782

خراسان شمالی 

روستای 2بجنوردمنطقه

حصارحسینی

سایر500500مهدی حصاریبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیگاوداری3783
شهرستان جاجرم روستای 

رحیم آباد
سایر500500مهدی خالوبانک توسعه تعاون

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3784
شهرستان -خراسان شمالی

روستای سنگلی شور-فاروج
بانک توسعه تعاون

مهدی رهنما 

سیاهدشت
سایر500500

3785
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای فریمان
بانک توسعه تعاون

مهدی سخاوتی 

پور
سایر500500
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3786
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

- شیروان روستای خانلق

عشایری

بانک توسعه تعاون
مهدی شیرزاده 

توپکانلو
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3787

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش سملقان 

روستای چمن بید

سایر270270مهدی طاهریبانک توسعه تعاون

3788
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای مشهد 

طرقی

بانک کشاورزی
مهدی عابدی 

مشهد طرقی
سایر180180

3789
تحت  )پرورش کوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای مرغزار
بانک توسعه تعاون

مهدی عباس 

زاده
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3790

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

بانک کشاورزی
مهدی عبدل 

آبادی
سایر400400

3791
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای اتیمز
سایر500500مهدی مالزادهپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3792

خراسان شمالی اسفراین 

بخش بام و صفی اباد 

روستای دلوچاه

سایر500500مهدی مهمانوازبانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالینجاری3793
خراسان شمالی شهرگرمه 

14خیابان یادگار امام 
سایر300300مهدی نجاریبانک توسعه تعاون

3794
تحت حمایت کمیته امداد  )زنبورداری 

(امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
سایر500500مهراب فرهادیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3795
خراسان شمالی بجنورد 

روستای قراجه2منطقه
سایر500500مهرداد خلعتیبانک توسعه تعاون
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1شیروانخراسان شمالیدوخت لباس3796

روستای -خراسان شمالی

 متری امام علی 16-خانلق

کوچه شهید ابراهیمی –

سمت راست بن بست اول –

237پالک –

پست بانک
مهری بکم 

اکبرزاده سکه
سایر200200

3797
تحت  )پرورش کوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای خطاب- شیروان 
سایر400400مهری کاظمیانبانک توسعه تعاون

سایر150150مهناز پرورشصندوق کارآفرینی امیدروستای خواجه ها1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی3798

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی3799

روستای درتوم جنب 

امامزاده بی بی فاطمه 

90مرحومه پ 

سایر100100مهناز درتومیبانک توسعه تعاون

سایر500500مهناز فیروز جامبانک کشاورزیروستای بیدک2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3800

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3801
استان خراسان شمالی 

لوجلی
سایر450450مهین پسندیدهبانک کشاورزی

3802
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای سرخ قلعه
پست بانک

موس الرضا 

دانای عزیزی
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3803
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای نظرعلی
بانک کشاورزی

موس الرضا 

محمدپور
سایر270270

2شیروانخراسان شمالیخرید تراکتور3804
استان خراسان شمالی 

لوجلی
بانک کشاورزی

موس الرضا 

محمدزاده
سایر457457

3805
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای رضا آباد - شیروان 

غربی

بانک کشاورزی

موسی الرضا 

اسکندری فالح 

عبد آباد

سایر450450

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری3806
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر300300موسی بیدکیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3807

خراسان شمالی 

 روستایی 2بجنوردمنطقه 

ریین

سایر300300موسی پرهامیپست بانک
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1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3808
شهرستان -خراسان شمالی

روستای انجی خان-فاروج
صندوق کارآفرینی امید

موسی رحیمی 

انجی خان
سایر300300

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3809
روستای - بجنورد م دو 

فخرالدین
سایر400400موسی کرامتیبانک کشاورزی

3810
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای پیرشهید
سایر500500میثم سهالهبانک توسعه تعاون

3اسفراینخراسان شمالی کلنی350پرورش زنبور3811

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

عراقی

سایر431431میثم محمد پوربانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3812
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سرداب
سایر500500نادر ایرانیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری با اصالح نژاد3813
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر500500نادر باغچیقیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری با اصالح نژاد3814
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
بانک کشاورزی

نجیب رضا نیکو 

نسب
سایر400400

1جاجرمخراسان شمالیگوسفنداری3815
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم گرمگ
بانک کشاورزی

نزاکت حسین 

زاده
سایر300300

3816
پرورش گوسفندداشتی به همراه اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای برج و بزنج
سایر500500نصراله امیریپست بانک

3817
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

حسین - شهرستان شیروان 

آباد

پست بانک
نعمت اله شیری 

باچوانلو
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3818
خراسان شمالی بجنورد 

روستای ریین2منطقه
سایر300300نعمت اله قادریبانک کشاورزی

2گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند3819
خراسان شمالی شهرستان 

گرمه روستای مشما
سایر500500نعمت روحیبانک کشاورزی
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1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3820
استان خراسان شمالی 

شیروان روستای بیک
سایر450450نقی کدکنی فربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3821
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای مهنان باال2منطقه 
سایر330330نقی مهنانیبانک توسعه تعاون

3822
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500نقی موسی زادهبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3823

خراسانشمالی شهرستان 

بخش - رازوجرگالن

جرگالن اداره یکه صعود

سایر300300نورنفس انفاسبانک کشاورزی

3824
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
پست بانک

نوروز بیگی 

منوچهر
سایر500500

3825
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
سایر400400نوروزعلی امروزیبانک توسعه تعاونروستای رستم آباد-فاروج1فاروجخراسان شمالی

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3826
روستای -شهرستان فاروج

کالته محمدرضاخان
صندوق کارآفرینی امید

نوروزمحمد 

شاکری رستم 

آباد

سایر500500

3827
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
سایر450450نوید بیچرانلوییبانک کشاورزیخراسان شمالی شهر لوجلی2شیروانخراسان شمالی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3828

شهرستان مانه و سملقان 

بخش مرکزی روستای 

دشتک علیا

سایر270270نیازگلدی جالیربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3829
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای جودر-منطقه یک
سایر500500نیازمحمد نیازمندبانک کشاورزی

3830
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای حسن اباد
سایر500500هاجر امیریبانک توسعه تعاون

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3831
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای هانوزی-منطقه یک
سایر400400هاجر شاکریبانک کشاورزی
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3832
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

شیروان شهر لوجلی 

روستای بیک

سایر450450هاجر عزیزیبانک کشاورزی

سایر500500هادی احمدیبانک کشاورزیاسفراین روستای سست1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3833

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3834
شهرستان فاروج روستای 

رشوانلو
سایر300300هادی باقری نژادبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3835

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای -منطقه یک

درصوفیان

سایر400400هادی جمالیبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیپرورش گاو شیری3836

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رضا آباد 

شرقی

بانک توسعه تعاون
هادی حیرانی 

خیر آباد
سایر500500

3837
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
سایر270270هادی دادخواه نیابانک کشاورزی

3838
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای اله آباد
سایر360360هادی رضوانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیگوسفند داری3839

خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک 2منطقه

20کوچه طهارت پالک

بانک کشاورزی
هادی سهراب 

زاده
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3840
خراسان شمالی شهرستان 

روستای رشوانلو-فاروج
بانک توسعه تعاون

هادی شفیعی 

رشوانلو
سایر300300

1جاجرمخراسان شمالیراسی4پرورش گاو شیری 3841

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم سنخواست روستای 

ارک

بانک کشاورزی
هادی شورزاده 

ارک
سایر500500

سایر200200هادی صفریپست بانکبجنورد روستای گلی1بجنوردخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی3842

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3843
-شهرستان فاروج

..روستایمیرفضل ا
سایر500500هادی غیاثیبانک توسعه تعاون
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1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3844
خراسان شمالی بجنورد 

روستای گریوان2منطقه
سایر500500هادی گریوانیبانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالیگوسفنداری3845

- خراسان شمالی 

بخش - شهرستان جاجرم

روستای قرجه - سنخواست 

رباط سنخواست

سایر300300هادی نیکروبانک کشاورزی

3846
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
بانک توسعه تعاون

وحید ایمانی 

شامیر
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفندداری3847
مانه و سملقان روستای 

عشق آباد
سایر320320وحید رجائیپست بانک

8بجنوردخراسان شمالیطرح توسعه معدن مخلوط کوهی3848
انتهای تخته ارکان ُ نرسیده 

به روستای ارکان
سایر1000010000وحید صفاپست بانک

3849
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای اوغاز تازه
سایر500500وحید فرزادفربانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران3850

شهرستان جاجرم بخش 

روستای - سنخواست 

قراجه رباط

سایر720720وحید نیک روبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3851
استان خراسان شمالی 

لوجلی
سایر500500ولی بلبلیبانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالی راسی35پرورش گوسفند داشتی 3852
شهرستان جاجرم روستای 

کتلی
سایر500500ولی حمیدیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری3853
خراسان شمالی بجنورد 

روستای دهگاه2منطقه
سایر500500ولی حمیدیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3854
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای علی گل2منطقه
سایر500500ولی موالییبانک کشاورزی

3855
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قعله زو
بانک توسعه تعاون

یارمحمد جعفر 

نیا
سایر500500
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1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3856

خراسانشمالی شهرستان 

-بخش غالمان- رازوجرگالن

 روستای آتلی

سایر300300یازجمال دالویزبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3857
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر500500یاسر پاک دالنبانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالیدامداری3858
خراسان شمالی شهر گرمه 

سرا چمن
بانک کشاورزی

یاسر شریفی 

مقدم
سایر500500

1گرمهخراسان شمالیپروش گاو شیری3859

خراسان شمالی شهرستان 

گرمه خیابان امام سجاد 

 کوچه شهید 8امام سجاد 

رضا کاظمی

سایر400400یاسر کاظمیبانک کشاورزی

بانک کشاورزی روستای بیدک2منطقه 1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3860
یاور محمدی 

بیدک
سایر360360

3861
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای تنسوان
بانک توسعه تعاون

یحی حسن زاده 

زارع تنسوان
سایر500500

3862
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای دولت اباد
سایر500500یحیی منصوریبانک کشاورزی

3863
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای جهان

سایر500500یداله جهانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیباغ گردو3864

- بجنورد- خراسان شمالی

روستای - حصارگرمخان

پاکتل

سایر500500یلدا مهنانیپست بانک

1فاروجخراسان شمالیکشت و تولید گل زعفران3865
شهرستان -خراسان شمالی

روستای خیرآباد-فاروج
سایر280280یوسف اژدریصندوق کارآفرینی امید

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3866
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای قاپاق2منطقه
سایر500500یوسف شهیدیبانک 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 

3867
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رشوانلو
سایر500500یوسف نظر زادهبانک توسعه تعاون

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3868
روستای -شهرستان فاروج

مفرنقاه
بانک توسعه تعاون

یوسفعلی 

ریحانی مفرنقاه
سایر500500

3869
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای قره چاه

سایر500500یونس باچوانلوپست بانک

سایر400400یونس بیدکیبانک کشاورزی روستای بیدک2منطقه 1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3870

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3871

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای -منطقه یک

اسفیدان

سایر300300یونس پرشابانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای زاری1اسفراینخراسان شمالیکشت زعفران3872
یونس تاج 

محمدی
سایر480480

2بجنوردخراسان شمالی(همراه با اصالح نژاد )پرورش گاوشیری 3873

 روستای 2بجنورد منطقه 

بیدک خ رجایی ک بیدکی 

2پ

سایر500500یونس سجادی فربانک کشاورزی


