
شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1دشت آزادگانخوزستانخیاطی زنانه1

دشت ازادگان جاده اصلی 

اهواز سوسنگرد روستای 

جاللیه جنوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300ابتسام فریساتصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانتولید تیرچه، بلوک و قطعات بتنی2
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای پرچستان
صندوق کارآفرینی امید

ابراهیم احمدی 

فر
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2دزفولخوزستان راس10گاو شیری دورگ سیمیتال 3
چغامیش روستای بنوت 

پایین
وزارت جهاد کشاورزی900900ابراهیم آدینهبانک توسعه تعاون

3هندیجانخوزستان هکتار4کشت نخیالت در سطح 4
هندیجان شمالی روستای 

ظلم آباد
وزارت جهاد کشاورزی20002000ابراهیم بوشهریصندوق کارآفرینی امید

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل5
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی800800ابراهیم جمالیصندوق کارآفرینی امید

6

رفاهی چند منظوره –مجتمع خدماتی 

پمپ بنزین ،رستوران ، : که شامل 

مغازه ها ،نمازخانه ، سرویس بهداشتی 

و پایانه و غیره

15شادگانخوزستان

 )روستای نهر مسلم 

 9-(روستای نهر دلی 

-کیلومتری محور بندرامام 

آبادان

2200022000ابراهیم حمرپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل7
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی400400ابراهیم داودیصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل8
خوزستان اللی روستای 

الرزندان
صندوق کارآفرینی امید

ابراهیم رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

9
گلخانه صنعتی از زمینی به 

هیدروپونیک
5دزفولخوزستان

روستای قلعه - دزفول 

خیابان گلها روبروی - طوق 

مسجد صاحب الزمان

بانک کشاورزی
ابراهیم ساکی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی50005000

1ایذهخوزستانگاوشیری10

استان خوزستان شهرستان 

ایذه حومه شرقی روستای 

بردبران چنب کارخانه آرد 

زمرد

وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم شکریصندوق کارآفرینی امید

4باویخوزستانپرواربندی گوساله11
ویس - باوی - خوزستان 

روستای زرگان ابوفاضل
بانک کشاورزی

ابراهیم صداقت 

جو
وزارت جهاد کشاورزی660660

1ایذهخوزستانزنبورداری12
ایذه روستای سادات 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی400400ابراهیم موسویصندوق کارآفرینی امید
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1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل13
-شهرستان اللی-خوزستان

روستای ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم هزاریانصندوق کارآفرینی امید

14
پرورش گاو شیری دورگ با ظرفیت 

 راس10
2ایذهخوزستان

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای شورتنک
وزارت جهاد کشاورزی14351435ابراهیم همتیبانک توسعه تعاون

1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل15

باغملک روستای میداود 

سفلی کوچه شهید 

طباطبایی غربی

بانک کشاورزی
ابوالحسن امیری 

نیک
وزارت جهاد کشاورزی200200

5ایذهخوزستانتولیدی سبزی و صیفی16
 1خوزستان ایذه بخش 

روستای بلوطک شیخان
بانک کشاورزی

ابوالقاسم 

احمدی بلوطکی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

4مسجدسلیمانخوزستانراسی صنعتی100پرواربندی گوساله 17
- تلبزان- مسجدسلیمان

مجتمع دامپروری
بانک کشاورزی

ابوالقاسم اشرفی 

بیرگانی
وزارت جهاد کشاورزی38003800

1ایذهخوزستانواحد پرورش زنبور عسل18
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای اردوت
وزارت جهاد کشاورزی10001000ابوالقاسم مرادیبانک کشاورزی

3اندیمشکخوزستانگاو شیری19
اندیمشک جاده سد کرخه 

مجتمع گاو شیری
بانک کشاورزی

احسان رشیدی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی41204120

1اندیکاخوزستانپرورش زنبورعسل20
-بخش آبژدان-اندیکا

روستای اسالم اباد
وزارت جهاد کشاورزی200150احسان کریمیصندوق کارآفرینی امید

8بهبهانخوزستان(توت فرنگی  )گلخانه سبزی و صیفی 21
- بهبهان - خوزستان 

روستای درونک- زیدون 
وزارت جهاد کشاورزی1040010400احمد برازشبانک کشاورزی

15شوشخوزستانتولید بذر گواهی شده22
شوش بعد از روستای سید 

راضی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000احمد بهمنبانک کشاورزی

1دزفولخوزستانپرورش زنبور عسل23
روستای حسین کلولی 

4خیابان نگین 
بانک توسعه تعاون

احمد 

جمشیدیان 

هیویدی

وزارت جهاد کشاورزی490490

2ایذهخوزستانکارگاه تیرچه بلوکی24

: خوزستان نام شهرستان 

ایذه مرغا روستای ورزرد 

علیا

بانک توسعه تعاون
احمد رضا 

عزیزی مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل25
خوزستان اللی روستای 

تنباکوکار
صندوق کارآفرینی امید

احمد رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی300300

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل26
خوزستان اللی روستای 

تنباکوکار
صندوق کارآفرینی امید

احمد رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200
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1دزفولخوزستاندامداری سنتی27
دزفول بنوار شامی خ شهید 

27ابوالقاسمی فرد پالک 
وزارت جهاد کشاورزی600600احمد روشنعلیصندوق کارآفرینی امید

300300احمد سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی28
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300احمد سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی29
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

30
 50طرح پرورش گاوشیری با ظرفیت 

راس
3ایذهخوزستان

خوزستان ایذه بخش 

مرکزی مجتمع نوترگی
وزارت جهاد کشاورزی37103710احمد صیعتیبانک کشاورزی

4دزفولخوزستانتولید سنگ مصنوعی سمنت پالست31
دزفول شهرک شیرین اب 

خیابان سعدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000احمد عیسی وندصندوق کارآفرینی امید

40شوشخوزستانتوزیعی تک چوب- مجتمع تولیدی 32

خوزستان شوش دانیال 

روستای دوار جنب پل 

(رود کرخه)ناجیان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت2250022500احمد کثیرپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدایذه روستای موردفل1ایذهخوزستانزنبورداری33
احمد گنج پور 

موردفل
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500احمد مجدمصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه چنعان کوچک6کارونخوزستانکارگاه تولید پوشاک34

4دزفولخوزستانگلخانه تولید گل و گیاه35

شهرک کهنک خیابان 

حافظ نبش توحید 

200پالک

وزارت جهاد کشاورزی78007800احمد محمدیبانک کشاورزی

3اندیکاخوزستانفروندی150پرورش زنبور عسل36
عشایر -بخش چلو-اندیکا

برهان عالی
وزارت جهاد کشاورزی600600احمد محمودیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی500500احمد مرادی پوربانک توسعه تعاونروستای جوبجی1رامهرمزخوزستان رأسی50پرواربندی بره 37

1اندیمشکخوزستانپرورش زنبور عسل38
خوزستان کوی لور خیابان 

5آزادی نبش امام پالک 
بانک کشاورزی

احمد مصطفی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

1باویخوزستانگاوداری شیری39
باوی روستای - خوزستان 

ام السراجینه
وزارت جهاد کشاورزی16801680احمد نبهانیبانک توسعه تعاون
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1ایذهخوزستان راسی10پرورش گاوشیری دورگ 40
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای پیان مرکزی
بانک توسعه تعاون

احمد نوروز 

پورشمی
وزارت جهاد کشاورزی12701270

بانک توسعه تعاونروستای کلدوزخ1ایذهخوزستانپروار بندی بره41
احمدرضا 

خدابخشی
وزارت جهاد کشاورزی670670

وزارت جهاد کشاورزی20002000احمدقلی اندرزصندوق کارآفرینی امیددزفول روستای فضیلی2دزفولخوزستانپرواربندی گوسفند و بره42

1دزفولخوزستانکپوبافی43
شهیون روستای -دزفول 

دارک
500500اختر رسول منشصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدآبژدان- اندیکا2اندیکاخوزستان راسی100پرواربندی بره سنتی 44
ادیب خسروی 

حاجی وند
وزارت جهاد کشاورزی20791500

وزارت جهاد کشاورزی200200اردشیر تاجمیریصندوق کارآفرینی امیدخوزستان اللی روستای بنوار1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل45

1آغاجاریخوزستان راسی5پرورش گاو شیری46
شهرستان آغاجاری 

روستای چشمه چم نظامی
وزارت جهاد کشاورزی780780اردشیر ملحانیبانک توسعه تعاون

5گتوندخوزستانپروار بندی گوساله47
خوزستان گتوند بخش 

عقیلی روستای دهلران
وزارت جهاد کشاورزی80008000اردشیر منجزیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 48

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
اردشیر موسوی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی25202520ارسالن چهرازیبانک کشاورزیشهرستان هفتکل3هفتکلخوزستانپرواربندی گوساله49

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل50
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200ارشاد هزاریانصندوق کارآفرینی امید

51
پرورش و نگهداری زنبور عسل با 

 کندو350ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی994994اسحاق آقازادهبانک توسعه تعاونروستای پلیم- رامهرمز 3رامهرمزخوزستان

52
مجتمع فرهنگی هنری تفریحی و 

گردشگری بوم گردی
50005000اسداله گنجی پورصندوق کارآفرینی امیدپل نگین شیرین بهار10مسجدسلیمانخوزستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای شهرک مالک اشتر1باغ ملکخوزستان کلنی200زنبور 53
اسفندیار مقدم 

رمضانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1باغ ملکخوزستان کلنی200زنبور 54
بخش مرکزی ـ روستای 

میداود ـ صالحی
وزارت جهاد کشاورزی200200اسفندیار ممبینیصندوق کارآفرینی امید
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55
گل و )تولید محصوالت در گلخانه 

(گیاه
5باغ ملکخوزستان

خوزستان باغ ملک روبروی 

پارک دولت جنب بیندر راه
بانک کشاورزی

اسکندر 

بختیاری نژاد
وزارت جهاد کشاورزی60006000

300300اسماعیل سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی56
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

57
تولید مونتاژ طراحی برد مدارچاپی 

الکترونیک
1اهوازخوزستان

روستای دغاغله جاده 

تصفیه خ ایستگاه اصلی 

بلوار صاحب الزمان

صندوق کارآفرینی امید
اسماعیل 

مرشدکیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

58
جنگل کاری و جنگل داری 

(بادامکاری )
1مسجدسلیمانخوزستان

روستای تل بهمن بخش 

گلگیر
وزارت جهاد کشاورزی500500اسماعیل مرشدیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدگتوند عقیلی شهرک سماله1گتوندخوزستانزنبورداری59
اسماعیل وردی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی400400

1دزفولخوزستانتولید فرش دستباف60

شهرک محمدبن جعفر بلوار 

 پالک 9امام حسین خ بهار 

18

صندوق کارآفرینی امید
اشرف سلیمان 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 61

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400اصغر ارزن برزینصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل62
خوزستان اللی روستای 

پاگچ
وزارت جهاد کشاورزی200200اصغر جهانگیریصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستانپرورش قارچ خوراکی63
باغملک خیابان امام کوچه 

استاد شهریاری
صندوق کارآفرینی امید

اصغر طاهری 

مودب
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیچمن الله1هفتکلخوزستانزنبور داری64
اصغر قربان پور 

گل سفیدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل65
خوزستان اللی روستای بنه 

میر
صندوق کارآفرینی امید

اصغر مرادی 

رستمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اندیمشکخوزستانزنبورداری66
شهرک آزادی خ بوستان 

8چهارم پ
بانک کشاورزی

اعظم پیامنی 

سکوندی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2اللیخوزستانطرح توجیهی خیاطی زنانه67
خوزستان اللی روستای گچ 

کرسا
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400اعظم جمالپوربانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانتولید فرش دستباف68
شهرک عدالت خ امام حسن 

3گلستان 
صندوق کارآفرینی امید

اعظم رضایی 

نجف آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10070
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8ایذهخوزستانقالی بافی69
شیرین - ایذه روستای مرغا 

آب
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000اعظم عزیزیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اعظم کایدخوردهبانک توسعه تعاونشهیون روستای بیشه بزان1دزفولخوزستانقالی بافی70

پست بانکروستای بردگپی3ایذهخوزستانتولید فرش دستباف71
اعظم لجم اورک 

پور
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1باغ ملکخوزستان کلنی200زنبور 72

روستای قلعه تل ـ خیابان 

شهیدنوروزی ـ کوچه 

3سعادت 

وزارت جهاد کشاورزی400400افسانه احمدزادهبانک کشاورزی

1اللیخوزستان راس10اصالح نژادگاو شیری 73
استان خوزستان شهرستان 

اللی روستای مهدی آباد
صندوق کارآفرینی امید

افسانه بهاری 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی15251092

74
کشت و پرورش گیاهان دارویی گشت 

گل گاوزبان
2اندیکاخوزستان

اندیکا روستای بگسی بخش 

آبژدان
پست بانک

افسانه رمضانی 

کاجی
وزارت جهاد کشاورزی12151215

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450افسانه یوسفیبانک توسعه تعاونروستای نیرو وند- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف75

76
 15طرح پرورش گاوشیری با ظرفیت 

راس
1ایذهخوزستان

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای لوایی
سازمان امور عشایر ایران12001200افشین جعفریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی400400افشین جمالیپست بانکروستای دره گورون1مسجدسلیمانخوزستانزنبور داری77

78
کشت گلخانه گل و گیاه هیدروپونیک 

نیمه مدرن
5باغ ملکخوزستان

شهرستان - خوزستان 

باغملک روستای اشکفت 

زرد

بانک کشاورزی
افشین رحمانی 

پیانی
وزارت جهاد کشاورزی70007000

1گتوندخوزستانپرواربندی بره79
گتوند بخش عقیلی 

روستای بردال
صندوق کارآفرینی امید

افشین قنبری 

عدیوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی200200اکبر جاللی کیانبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دزفولخوزستانپرورش زنبور عسل80

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل81
خوزستان اللی روستای 

پاگچ
صندوق کارآفرینی امید

اکبر سردشت 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

82
احداث باغ نخیالت با میان کاری 

 هکتار1/3نرگس در سطح 
2بهبهانخوزستان

بهبهان روستای کردستان 

بزرگ
وزارت جهاد کشاورزی900900اکبر طیبیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستان راسی10طرح گاوشیری83
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای کنارلکه
سازمان امور عشایر ایران10001000اکبر محمودیبانک کشاورزی
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1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل84
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200اکبر هزاریانصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 85
بلوار -قلعه خواجه-اندیکا

امیرالمومنین
وزارت جهاد کشاورزی400400اکرم بلدیصندوق کارآفرینی امید

2باغ ملکخوزستانکلنی100پرورش زنبور عسل 86

باغملک روستای 

چغاسرخک کوچه شهید 

زکوی

وزارت جهاد کشاورزی200200اکرم بهوند پوربانک کشاورزی

3دزفولخوزستانکارگاه کپوبافی در دزفول87
بخش شهیون - دزفول 

روستای دارک
300300اکرم تختهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2اللیخوزستان(سفارشی دوزی)خیاطی زنانه88
خوزستان اللی روستای بنه 

سرخی
بانک توسعه تعاون

اکرم حاجی ور 

میرقاید
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1دزفولخوزستانتولیدی پوشاک89
شهرک مهاجرین خیابان 

شهید جعفری نبش کشاورز
صندوق کارآفرینی امید

اکرم عیسی وند 

چراغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

پست بانکروستای ناشلیل3ایذهخوزستانتولید فرش دستباف90
اکرم لجم اورک 

پور
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت جهاد کشاورزی24001650اکرم مرادیصندوق کارآفرینی امیدرامشیر روستای طبره10رامشیرخوزستانپرورش قارچ91

3اندیکاخوزستانگلخانه92
روستای -آبژدان-اندیکا

شوکل
صندوق کارآفرینی امید

البرز اسدی 

حاجی وند
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل93
روستای آبی دشت 

بردنشانده
وزارت جهاد کشاورزی200200البرز جمالیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیمسجدسلیمان چم آسیاب3مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبور عسل94
اله یار محمدی 

عبده وند
وزارت جهاد کشاورزی750750

3اللیخوزستانکارگاه و فروشگاه صنایع دستی95
خوزستان اللی روستای 

جمال آباد
200200الهام جهانگیریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام دهنویصندوق کارآفرینی امیدشهیون روستای حسن آقا1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت96

بانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی97
الهام سواری 

سواری
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

98
 50واحد پرورش گاو شیری با ظرفیت 

راسی
3ایذهخوزستان

خوزستان شهرستان ایذه 

روستای نوترکی مجتمع 

دامپروری

وزارت جهاد کشاورزی70007000الهام طهماسبیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500الیاس روشنیبانک توسعه تعاونروستای گنبدلران1رامهرمزخوزستان رأسی50پرواربندی بره 99
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1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل100
آغاجاری، روستای 

سرجولکی
وزارت جهاد کشاورزی200200ام کلثوم شولیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدایذه خیابان شهید هاشمی1ایذهخوزستانزنبور داری101
امان اهلل ارزین 

برزین
وزارت جهاد کشاورزی400400

1شوشترخوزستانزنبورداری102
شوشتر روستای پرچستان 

آلکلو
وزارت جهاد کشاورزی400400امراله پورعزیزیصندوق کارآفرینی امید

1خرمشهرخوزستان راسی45پروار بندی گوساله 103
خرمشهر روستای شنه نهر 

 رده سادات11
وزارت جهاد کشاورزی18001800امل احمد نژادبانک توسعه تعاون

2دشت آزادگانخوزستانکارگاه خیاطی زنانه104
سوسنگرد مسیر اهلل اکبر 

روستای جلیزی سید عامر
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500امل حیدریصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل105
خوزستان اللی روستای بنه 

سرخی
وزارت جهاد کشاورزی200200امید حاجی پورصندوق کارآفرینی امید

8آبادانخوزستانپرورش میگو106

 _چوبده_آبادان_خوزستان

مجتمع پرورش میگو کانال 

C38 قطعه

وزارت جهاد کشاورزی60806080امید خادم زادهبانک کشاورزی

6شوشخوزستانکارگاه ایجاد نجاری ومصنوعات چوبی107

شوش غرب کرخه روستای 

سرخه صالح داود خیابان 

اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000امید سرخهبانک توسعه تعاون

108
دستگاه پاک کننده ترکیبی تحت 

فشار و جرم زدای محصوالت کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000امید شانه چیبانک کشاورزیدزفول روستای چپان20دزفولخوزستان

بانک کشاورزیباغملک روستای درب1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل109
امید علی 

شهریاری
وزارت جهاد کشاورزی200200

110
گل )کشت و پرورش گیاهان دارویی

(محمدی و به لیمو
وزارت جهاد کشاورزی400400امیدعلی مهریبانک کشاورزیخوزستان اللی روستای تراز2اللیخوزستان

1شوشخوزستان فروندی50پرورش زنبور عسل 111
بخش شاوور روستای مالک 

اشتر بیت اسماعیل سابق
وزارت جهاد کشاورزی200200امیر چنانیبانک توسعه تعاون

112
پرورش گوسفند داشتی با ظرفیت 

 راس100
1ایذهخوزستان

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش مرکزی حومه 

شرقی چهارتنگ علیا

سازمان امور عشایر ایران10001000امیر مومنی مقدمبانک کشاورزی
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صندوق کارآفرینی امیدخوزستان اللی روستای تراز1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل113
امیر نشان 

اسکندری
وزارت جهاد کشاورزی200200

2باغ ملکخوزستان کلنی200زنبور 114

بخش مرکزی ـ روستای 

تمبی ـ خیابان شهید 

سواری

صندوق کارآفرینی امید
امیرحسین 

زنگنه منش
وزارت جهاد کشاورزی800800

1ایذهخوزستان(...پرتقال ، هلو و )باغ مرکبات 115

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش مرغا روستای 

ورزرد سفلی

بانک توسعه تعاون
امیرحسین 

صفری ورزرد
وزارت جهاد کشاورزی500500

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل116
خوزستان اللی روستای گچ 

کرسا
وزارت جهاد کشاورزی200200امین بهداروندصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدامیدیه روستای نمره یک3امیدیهخوزستانتولیدی مصنوعات ای دی اف117
امین حرفره 

برآهویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل118
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200امین داودیصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستانرأسی100پرورش بره پرواری 119
خوزستان باغملک روستای 

تمبی
سازمان امور عشایر ایران12001200امین سواریبانک کشاورزی

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل120
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200امین هزاریانصندوق کارآفرینی امید

3گتوندخوزستانزنبورداری121
گتوند شهر سماله خیابان 

امام کوچه شهید عیدی
وزارت جهاد کشاورزی10001000امین وردی پورصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی400400ایرج حسین پورصندوق کارآفرینی امیدقاسم آباد-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی100پرورش زنبور عسل 122

2باغ ملکخوزستانکشت وپرورش گل نرگس123
خوزستان باغ ملک قلعه تل 

روستای بارانگرد
وزارت جهاد کشاورزی19001900ایرج خواجه ایبانک کشاورزی

2ایذهخوزستانگوسفند داشتی124
روستای چهارتنگ - ایذه

علیا
وزارت جهاد کشاورزی40004000ایمان امیری فربانک کشاورزی

2مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل125
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500ایمان داودیصندوق کارآفرینی امید

1دشت آزادگانخوزستانخیاطی زنانه و دوخت لباس کجلسی126
سوسنگرد مسیر اهواز 

روستای جاللیه شمالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ایمان سعیدیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدمیانکوه نمره یک1امیدیهخوزستاناتصاالت لوله و لوله کشی127
ایمان سعیدی 

تم میری
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 128

خیابان شهید فتاح 

قریشوندی کوچه شهید 

سیروس کاوسی

وزارت جهاد کشاورزی300300ایمور کاوسیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستانواحد گوسفند داشتی129
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای چهارموران
سازمان امور عشایر ایران11001100ایوب حسن پوربانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونشهرک کوثر خ شهدا2دزفولخوزستانقالی بافی130
آخربس مختاری 

چهاربری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1ایذهخوزستانتولیدی پولک و نبات گلچین131
خوزستان ایذه روستای 

بردگپی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500آذر شیرعلیزادهصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانفرش دستباف132

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش مرکزی روستای 

شمی

بانک توسعه تعاون
آرزو ابراهیمی 

پاتره
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 133

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200آرش لموچیصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل134
خوزستان اللی روستای 

جمال آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200آرمان حاجی پورصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانپرورش گوسفند داشتی135
بخش -ایذه-خوزستان

روستای یارعلیوند-میانگران
صندوق کارآفرینی امید

آرمین نوروزی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

136
اپلیکیشن فروش محصوالت و خدمات 

کشاورزی
4اهوازخوزستان

-4بوستان -گلستان-اهوار

1پالک -بن بست کاوه
10001000آرین گندمکارپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

صندوق کارآفرینی امیدروستای کریم آباد-اندیکا2اندیکاخوزستانتولید فرش و قالی دستبافت137
آزاده خسروی 

کوت کالتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1350900

138
خدمات بازیها و سرگرمی های ورزشی 

غیر رایانه ای
3امیدیهخوزستان

روستای دونه -امیدیه

خیابان اصلی
صندوق کارآفرینی امید

آزاده صیفوری 

ریحانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

1رامهرمزخوزستان رأسی50پرواربندی بره 139
- دهستان سلطان آباد

روستای بن رشید
بانک توسعه تعاون

آزاده مزارعیان 

جو
وزارت جهاد کشاورزی500500

1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل140
اغاجاری روستای هادی 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی200200آفرین بزرگ خوپست بانک
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1دزفولخوزستانتولید فرش دستباف141
 خ 5روستای مهاجرین لین 

7گلستان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150آمنه رجبیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی142

روستای مهاجرین خ شهید 

جعفری بین بوستان و 

29بهارستان پالک

صندوق کارآفرینی امید
آمنه طهماسبی 

فر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1دزفولخوزستانقالی بافی143
شهرک سیاه منصور خیابان 

المهدی
بانک توسعه تعاون

آمنه عبدالهی 

اصل
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1اندیکاخوزستانخرده فرروشی پوشاک نوزاد144
روستای -آبژدان-اندیکا

جعفرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500آمنه یوسفیبانک توسعه تعاون

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل145
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
صندوق کارآفرینی امید

بابک سلطانی 

آلکویی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1ایذهخوزستانتولید و پرورش قارچ خوراکی146
ایذه روستای بلوطک 

شیخان
وزارت جهاد کشاورزی200200بابک نوروزیبانک توسعه تعاون

147
 100پروانه بهره برداری بره پرواری 

راسی
1بهبهانخوزستان

روستای اسالم آباد -بهبهان

علیا
سازمان امور عشایر ایران12801280بارانی روزهپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی440440باقر غبیشاویصندوق کارآفرینی امیدرامشیر روستای مثینیه1رامشیرخوزستانپرورش قارچ خوراکی148

وزارت جهاد کشاورزی950950باقر ملحانیبانک توسعه تعاوناب باران یک2آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند149

30باغ ملکخوزستان راس گاو شیری19پرورش150
روستای -قلعه تل-باغملک

بارانگرد
بانک کشاورزی

بامداد فتحی 

مورگانی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

3دزفولخوزستانکارگاه کپوبافی در دزفول151
- شهیون روستای -دزفول 

ازگه
300300بانو بیادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول عبداللهیصندوق کارآفرینی امیدشهرک مهاجرین خ معلم1دزفولخوزستانقالی بافی152

2اللیخوزستان(سفارشی دوزی )خیاطی زنانه 153
خوزستان اللی روستای 

ططرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400بتول هزاریانبانک توسعه تعاون

2دزفولخوزستان راسی10پرورش گاو شیری سنتی 154
دزفول گاومیش آباد شرقی 

خیابان سوم
وزارت جهاد کشاورزی12001200بختیار آرپناهیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانواحد پرورش گوسفند داشتی155
خوزستان ایذه روستای 

برآفتاب چاه دوپک
بانک کشاورزی

بخش علی 

خسروی
سازمان امور عشایر ایران12401240

300300بدریه سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی156
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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300300بدریه سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی157
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

158
 100پرورش زنبور عسل به ظرفیت 

کندو
بانک کشاورزیگوبیرتصفیه شکر2اهوازخوزستان

برزو بارانی شیخ 

رباط
وزارت جهاد کشاورزی500500

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت159
شهیون روستای بیشه بزان 

خیابان فردوسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150برزو سبزیان پاپیصندوق کارآفرینی امید

1خرمشهرخوزستان راسی45پروار بندی گوساله 160
خرمشهر روستای شنه نهر 

10
وزارت جهاد کشاورزی10001000بسنه احمد نژادبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای زاویه عزیب1دزفولخوزستانپروار بندی پرورش گوساله161
بسنه شیرزاده 

وحیدی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1دزفولخوزستانقالی بافی162
شهرک شیرین آب خیابان 

آذر
بانک توسعه تعاون

بگم جان 

حسینی 

احمدفداله

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل163
بخش - مسجدسلیمان

بیبیان-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی400400بندعلی آنبوتصندوق کارآفرینی امید

1هویزهخوزستانحصیر بافی164
هویزه شهر رفیع روستای 

مچریه
300300بنیه فیلی زادهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف165
-روستای قلعه چنگایی-اللی

طبقه همکف-خیابان فرعی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400بهاره بهداروندبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بهاره عیسوند رادصندوق کارآفرینی امید3روستای حسین کلولی لین1دزفولخوزستانقالی بافی166

2مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبور عسل167

روستای چم آسیاب جنب 

مرغداری زنگیان زنبورستان 

حافظی

وزارت جهاد کشاورزی484484بهراد حافظیبانک کشاورزی

5دزفولخوزستانتولید توت فرنگی در گلخانه168
بخش - دزفول - خوزستان 

83پالک - 3
وزارت جهاد کشاورزی75007500بهرام صالحیبانک کشاورزی

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل169
خوزستان اللی روستای 

آرپناه
وزارت جهاد کشاورزی200200بهرام فرجیصندوق کارآفرینی امید

170
 100پرورش زنبور عسل به ظرفیت 

کندو
بانک کشاورزیگوبیرتصفیه شکر2اهوازخوزستان

بهروز بارانی 

شیخ رباط
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی400400بهروز رادمنشصندوق کارآفرینی امید2روستای کلگدره1اندیمشکخوزستانزنبورداری171
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وزارت جهاد کشاورزی200200بهروز سروستانبانک کشاورزیباغملک روستای چیدن1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل172

173
طرح توجیه اقتصادی و فنی گلخانه 

تولید گل و گیاه
8دزفولخوزستان

-30پالک-دزفول-خوزستان

6دریچه-روستای جاته
وزارت جهاد کشاورزی80001500بهروز کالنتریانبانک کشاورزی

1ایذهخوزستانپرورش مرغ بومی174
بخش -ایذه-خوزستان

نوترکی روستای اشترگرد
وزارت جهاد کشاورزی200200بهروز کلی زیالبیصندوق کارآفرینی امید

3امیدیهخوزستانتولیدنان175

امیدیه روستای دونه 

ورودی جاده اصلی پشت 

تاسیسات آب رسانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000بهزاد شریفیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی280280بهزاد صالحوندبانک کشاورزیدشت گل1مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبور عسل176

بانک توسعه تعاوندزفول شهر سیاه منصور1دزفولخوزستانپرورش زنبور عسل177
بهزاد محمودی 

خواه
وزارت جهاد کشاورزی200200

3اندیکاخوزستانراسی45پرواربندی گوساله 178
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای پااب شالل
سازمان امور عشایر ایران22501250بهمن حسنوندصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانپرورش زنبور179
ایذه هالیجان روستای 

گورخر
صندوق کارآفرینی امید

بهمن لجم اورک 

پور
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستانپرورش مرغ بومی180
خوزستان ایذه روستای 

بردگپی
صندوق کارآفرینی امید

بهمن مقصودی 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی58005800بهنام آقاپورزنگنهبانک کشاورزیباغملک روستای بختگان-4باغ ملکخوزستانتولید محصوالت گلخانه ای گل وگیاه181

4باغ ملکخوزستانپرورش بره پرواری182

خوزستان باغملک قلعه تل 

مجتمع دامپروری اشکفت 

زرد

وزارت جهاد کشاورزی43004300بهنام شیرانیبانک کشاورزی

3مسجدسلیمانخوزستانمحصوالت گلخانه ای183
مسجدسلیمان روستای 

گلگیر
بانک کشاورزی

بهنام کوچکی 

ایوه
وزارت جهاد کشاورزی750200

1دزفولخوزستانقالی بافی184
شهرک حسین کلولی خ 

 روبروی آژانس3احسان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بی بی جان آقوندصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیداندیکا روستای کوشک1اندیکاخوزستانقالی بافی185

بی بی جان 

طهماسی گلی 

وند

وزارت صنعت، معدن و تجارت180180

1اللیخوزستانگلخانه186
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
صندوق کارآفرینی امید

بی بی جان 

هزاریان
وزارت جهاد کشاورزی570570
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2دزفولخوزستانقالی بافی187
روستای قلعه سید خیابان 

پشت مسجد نور
بانک توسعه تعاون

بی بی طال 

پذیرش
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1دزفولخوزستانقالی بافی188
روستای انجیرک گلستان 

352 پالک 12
بانک توسعه تعاون

بی بی کوچک 

نصیری چهاربری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بی بی گنجی مالصندوق کارآفرینی امید5روستای کلولی خ نگین 1دزفولخوزستانفرش دستباف189

بانک توسعه تعاون2شهرک کوثر لین 2دزفولخوزستانقالی بافی190
بی بی نصیری 

چهاربری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

10شوشترخوزستانبرنجکوبی191
شوشتر شهرک شهید نور 

محمدی گاللک
وزارت جهاد کشاورزی3000030000بیژن امامیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیباغملک روستای چیدن1باغ ملکخوزستانکلنی100پرورش زنبور عسل192
بیمحمد 

سروستانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیداندیکا سرگچ آبژدان1اندیکاخوزستانپرورش زنبور عسل193
پرستو احمدی 

نورالدین وند
وزارت جهاد کشاورزی200200

1ایذهخوزستانکاشت داروهای گیاهی194
ایذه بخش سوسن روستای 

مهرنان صفلی
صندوق کارآفرینی امید

پرستو سلطانی 

نوذرپور
وزارت جهاد کشاورزی200200

1گتوندخوزستانپرورش زنبور عسل195
روستای -عقیلی-گتوند

حیدر
وزارت جهاد کشاورزی200200پروانه جعفرنژادبانک کشاورزی

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل196
خوزستان اللی روستای 

انبارسفید
صندوق کارآفرینی امید

پروانه 

محمدحسینی 

حاجیور

وزارت جهاد کشاورزی200200

197
تولیدی مانتو شلوار و لباس زنانه 

سفارشی
20اهوازخوزستان

اهواز روستای دغاغله 

 روبروی چاه 2خیابان نفت 

47

پست بانک
پروانه یوسفی 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000

1ایذهخوزستانفرش دستباف198

شهرستان ایذه روستای 

راسفند کوچه شهید 

اسفندیاری

بانک توسعه تعاون
پروین 

اسفندیاری الپهن
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1ایذهخوزستانفرش دستباف199
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای بردبران
بانک توسعه تعاون

پروین اسماعیل 

وندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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3اللیخوزستانکارگاه و فروشگاه صنایع دستی200
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
بانک توسعه تعاون

پروین حسین 

وند
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت201
روستای حسین کلولی 

5نگین 
صندوق کارآفرینی امید

پروین عیسوند 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1ایذهخوزستانتولید فرش دستبافت202
روستای -ایذه-خوزستان

تکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پروین موسویبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای نیرو وند- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف203
پروین یوسفی 

حاجیور
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450

2اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف204
خوزستان اللی روستای 

میانرودان
بانک توسعه تعاون

پری رضایی 

میرقاید
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

صندوق کارآفرینی امیدموردفل- ایذه 1ایذهخوزستانزنبورداری205
پریجان فتحعلی 

جونقانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدروستای پیازکار1بهبهانخوزستانکپو بافی206
پریسا باقری بنه 

سرحدی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

207
 100پرورش و نگهداری زنبور عسل 

کندو
1گتوندخوزستان

روستای -عقیلی- گتوند 

پشت درب وسطی
وزارت جهاد کشاورزی200200پریسا براتیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500پریسا جعفریبانک توسعه تعاونروستای دوکوهه-اندیمشک1اندیمشکخوزستانکارگاه تولی قالی و تابلو فرش208

سازمان امور عشایر ایران300300پریسا حاتمیبانک توسعه تعاونناصرو خسرو-آبژدان-اندیکا1اندیکاخوزستانپرورش قارچ209

210
 )کارگاه و فروشگاه صنایع دستی 

(گلیم بافی
1اللیخوزستان

خوزستان اللی روستای 

ططراباد
400400پریسا حاجی پوربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اهوازخوزستانتولید پوشاک211

بخش .شهرستان اهواز

روستای .اسماعیلیه

اسماعیلیه

صندوق کارآفرینی امید
پریسا صالحی 

سمندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1دزفولخوزستانقالی بافی212
روستای سنجر خ ساحلی 

جنب کوچه گل مریم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پریسا فرخ وندصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت213
گاومیش آباد شرقی خیابان 

234نهم پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریگل صالحیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت10801080پریوش خسرویصندوق کارآفرینی امیدشهرک امام حسین-اندیکا2اندیکاخوزستانتولیدی پوشاک214
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2باغ ملکخوزستانکشت و پرورش گیاهان دارویی215
خوزستان باغملک روستای 

بختکان
وزارت جهاد کشاورزی10001000پریوش کیانیبانک کشاورزی

216
طرح توجیهی احداث کارگاه و 

فروشگاه صنایع دستی
2اللیخوزستان

خوزستان اللی خیابان 

شهید مطهری
بانک توسعه تعاون

پژمان 

جهانبخشی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اندیکاخوزستان فروندی50پرورش زنبور عسل 217
بخش -اندیکا-خوزستان

روستای چگارمان-مرکزی
بانک کشاورزی

پوراندخت بی 

باک
وزارت جهاد کشاورزی230230

218
تولید قالی دست بافت و طرح و نقشه 

قالی بختیاری خوزستان
2مسجدسلیمانخوزستان

مسجدسلیمان تمبی پایین 

جنب مرغداری رنجبر اتاق 

2

صندوق کارآفرینی امید
پوریا احمدی 

نورالدین وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 219

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400پیمان الماسیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی220
شهیون روستای آبید سره 

یک
صندوق کارآفرینی امید

تاج طال حاجی 

وند عباسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200تاجماء نساروندبانک توسعه تعاونروستای سنجر1دزفولخوزستانفرش دستباف221

1دزفولخوزستانقالی بافی222
روستای مهاجرین خیابان 

گلچین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200تاجماه عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

200200تأمینه شجاعیصندوق کارآفرینی امیدبهبهان روستای پیازکار1بهبهانخوزستانکپوبافی223
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستان راسی5پرورش گاومیش224

-بخش چغامیش-دزفول

روستای ده نو باقر خ امام 

جواد شرقی

صندوق کارآفرینی امید
تریکه حسین 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی600600

300300تکیه سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی225
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایذهخوزستانتولید فرش دستبافت226
روستای -ایذه-خوزستان

2کلدوزخ 
بانک توسعه تعاون

توران باقری 

حجت
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف227
باغ ملک روستای اشکفت 

زرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200توران پیکرستانبانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانپرورش قارچ228
روستای -آبژدان-اندیکا

ناصرخسرو
بانک توسعه تعاون

توران حاتمی 

دزدارایی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی54505450توفیق شریفیبانک کشاورزیامیدیه چاه سالم حبابه علیا4امیدیهخوزستانپرورش گاو شیری229
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1باغ ملکخوزستانکلنی100پرورش زنبور عسل230
خوزستان باغملک روستای 

رباط علیا خیابان مسجد
وزارت جهاد کشاورزی200200تیمور احمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900تیمور احمدیصندوق کارآفرینی امیداندیکا سرگچ آبژدان1اندیکاخوزستانتولید وبسته بندی نان خبازی231

8ایذهخوزستانطرح تولیدی فرش دستباف232
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای کمالوند
بانک کشاورزی

ثریا موسوی 

گورابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

وزارت جهاد کشاورزی200200ثریا نوروزیپست بانک1روستای اب باران,اغاجاری1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل233

وزارت جهاد کشاورزی12001200جاسم البوحمدانصندوق کارآفرینی امیدشهر دزآب2دزفولخوزستان راسی10پرورش گاوشیری سنتی 234

235
پرورش گوسفند داشتی با ترکیب 

 راسی100ژنتیکی جدید 
3شوشخوزستان

شوش بخش شاوور روستا 

بیت ثجیل
بانک کشاورزی

جاسم بیت 

اسمعیلی
وزارت جهاد کشاورزی15201520

1شوشخوزستانبسته بندی مواد غذایی236
شوش بخش شاور روستای 

اسماعیل غانم
وزارت صنعت، معدن و تجارت500400جاسم خنیفرصندوق کارآفرینی امید

300300جاسم سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی237
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت جهاد کشاورزی12001200جاسم شالگهصندوق کارآفرینی امیدروستای بنه علوان2دزفولخوزستانپرورش گاومیش شیری238

2باغ ملکخوزستان کلنی200زنبور 239
بخش مرکزی ـ روستای 

اللب
پست بانک

جان محمد 

بناری
وزارت جهاد کشاورزی730730

3اندیکاخوزستانفروندی150پرورش زنبور عسل240
عشایر -بخش چلو-اندیکا

برهان عالی
صندوق کارآفرینی امید

جان محمد 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1رامهرمزخوزستان رأسی50پرواربندی بره 241
روستای - بخش سلطان آباد

بنه عباس
بانک توسعه تعاون

جانمحمد 

ذهرابی پور
وزارت جهاد کشاورزی500500

242
 15طرح پرورش گاوشیری با ظرفیت 

راس
2ایذهخوزستان

خوزستان ایذه روستای 

(کولفرح) 2کوهباد 
وزارت جهاد کشاورزی20402040جاوید داودیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی39603960جبار ممبینیبانک کشاورزی2بخش 3باغ ملکخوزستانرأسی220گوسفند داشتی 243

1گتوندخوزستانزنبورداری244
گتوند عقیلی روستای 

سیدان
وزارت جهاد کشاورزی200200جعفر سهرابیصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل245

خوزستان اللی روستای 

 قطعه 41باباروزبهان پالک 

112

صندوق کارآفرینی امید
جعفرقلی 

اسکندری
وزارت جهاد کشاورزی400400
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3امیدیهخوزستانتولیدی درب و پنجره سازی246
ابتدای روستای دونه باالی 

جوشکاری حمیدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500جالل حمیدیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانواحد پرورش گوسفند داشتی247
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای تلخ آب الپهن
بانک توسعه تعاون

جالل خدابخشی 

الپهنی
سازمان امور عشایر ایران844844

248
ساخت تولید مبلمان و مصنوعات 

چوبی
8کارونخوزستان

شهرستان کارون روستای 

سویسه
وزارت صنعت، معدن و تجارت70007000جلیل عساکرهپست بانک

249
انبارداری و نگهداری محصوالت 

کشاورزی توسط سیلوی غالت
20حمیدیهخوزستان

شهرستان حمیدیه روستای 

شبیشه سر جاده اصلی 

محور حمیدیه سوسنگرد 

دست راست

وزارت جهاد کشاورزی3500035000جلیل نژاد کالفیبانک کشاورزی

300300جمال جمالیبانک توسعه تعاونشهر رفیع روستای عمیه1هویزهخوزستانحصیر بافی250
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5خرمشهرخوزستانپرورش ماهی سفید در نهر صد متر251
جزیره مینو روستای غانمیه 

57پالک 
صندوق کارآفرینی امید

جمال حسن 

نباتی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1ایذهخوزستانواحد پرورش گاو شیری252
خوزستان ایذه روستای 

جوغ بند
سازمان امور عشایر ایران13901390جمشید اورکبانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانفروندی100پرورش زنبور عسل 253
روستای -آبژدان-اندیکا

جمال آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500جمشید حاتمیصندوق کارآفرینی امید

4بهبهانخوزستانپرورش گاو شیری254
جاده زیدون روستای دو 

گوش
وزارت جهاد کشاورزی82008200جمشید رادیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستان راسی10پرورش گاوشیری دورگ 255
استان خوزستان شهرستان 

ایذه سرقلعه هالیجان
بانک توسعه تعاون

جمشید سعیدی 

سرقلعه
وزارت جهاد کشاورزی12701270

1باغ ملکخوزستانرأسی10پرورش گاو شیری 256
باغملک شهر قلعه تل 

روستای تمبی
سازمان امور عشایر ایران11001100جمشید سواریبانک کشاورزی

300300جمعه سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی257
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3اندیمشکخوزستانزنبورداری258
- اندیمشک بخش الوار 

روستای کاکارود- ادریسی 
وزارت جهاد کشاورزی10001000جمعه فتحیصندوق کارآفرینی امید
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 259

استان خوزستان و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

صندوق کارآفرینی امید
جمعه موسوی 

ده موردی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل260
خوزستان اللی روستای دره 

شیخون
بانک توسعه تعاون

جمعه هاشمی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی200200

5ایذهخوزستان راس50پرورش گاوشیری با ظرفیت 261
خوزستان ایذه بخش 

مرکزی مجتمع نوترکی
بانک کشاورزی

جهان بخش 

کرمی
وزارت جهاد کشاورزی68006800

2مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل262
بخش - مسجدسلیمان

نفتک-مرکزی
بانک کشاورزی

جهانبخش 

داودی
وزارت جهاد کشاورزی480480

پست بانکسردشت روستای المهدی1دزفولخوزستانراسی100پرواربندی بره 263
جهانبخش 

عیسوند رجبی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل264
آغاجاری، روستای 

سرجولکی
پست بانک

جهانگیر خاکی 

رودباری
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدایذه روستای میانگران علیا3ایذهخوزستانتولید موزاییک265
جهانگیر نوروزی 

زاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400

2دزفولخوزستانپرواربندی گوساله266
خیابان امام شمالی خ نعیم 

137پالک 
وزارت جهاد کشاورزی13001300جواد بی باکصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی500500جواد سپهریانصندوق کارآفرینی امیدروستای گلمهک2اندیمشکخوزستانزنبورداری267

5باویخوزستانتولیدی پوشاک268
شیبان بیت محارب خ اول 

کوچه دوم
وزارت صنعت، معدن و تجارت14701470جواد سعیدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500جواد شریفیصندوق کارآفرینی امیدامیدیه روستای مجنون5امیدیهخوزستانتولید محصوالت بتنی269

5دزفولخوزستانتولید بتن اماده270

جاده دزفول به 

بعد از .20کیلومتر.شوشتر

پل کهنک

وزارت صنعت، معدن و تجارت80008000جواد کایدانیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جواهر احمدیبانک توسعه تعاوناندیکا دینراک فردوس آباد1اندیکاخوزستانقالیبافی271

300300چماله سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی272
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

8ایذهخوزستانمجتمع گردشگری273

استان خوزستان شهرستان 

ایذه شهر دهدز بلوار شهدا 

روبروی پارک دولت پشت 

رستوران ها

بانک توسعه تعاون
چنگیز ابدالی 

دهدزی
72007200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل274
روستای آبی دشت 

بردنشانده
وزارت جهاد کشاورزی400400حاج علی جمالیبانک کشاورزی

1اندیکاخوزستانعطاری275
-بخش آبژدان-اندیکا

روستای حاج حسن آقا
وزارت صنعت، معدن و تجارت720720حاجی آقا حاتمیصندوق کارآفرینی امید

1اندیمشکخوزستانزنبورداری276
اندیمشک بخش الوار 

گرمسیری روستای مازو
وزارت جهاد کشاورزی500500حاجی رضا الفتیصندوق کارآفرینی امید

3دزفولخوزستانکارگاه کپوبافی در دزفول277
بخش شهیون - دزفول 

روستای اسالم آباد
200200حاجیه بشامصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای نیرو وند- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف278
حاجیه بیگم 

یوسفی حاجیور
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450

1رامهرمزخوزستان راسی30پروار بندی گوساله 279
رامهرمز روستای تغلی 

البوفتیله
وزارت جهاد کشاورزی10001000حافظ فاطمی کیابانک توسعه تعاون

2باویخوزستانگوسفند مولد280
باوی مالثانی -خوزستان

روستای جلیعه
وزارت جهاد کشاورزی12001200حافظ ویسیبانک کشاورزی

4شوشترخوزستان راسی500دامپروری بره 281

شوشتر روستای کوله جاز 

جنب جاده روستای شهید 

2759قلی پور پالک 

بانک کشاورزی
حبیب ابراهیم 

وند
وزارت جهاد کشاورزی38403840

وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800حبیب احمدیبانک توسعه تعاونسرگچ آبژدان-اندیکا2اندیکاخوزستانطراحی دکوراسیون داخلی-نجاری282

2دزفولخوزستان راس10پرورش گاو میش شیری 283
دزفول روستای بهروزی 

خیابان مطهری
وزارت جهاد کشاورزی12001200حبیب ذبیحی فرصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل284
خوزستان اللی روستای 

خراج صلواتی
صندوق کارآفرینی امید

حبیب رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

5شوشترخوزستانپرورش قارچ خوراکی285

روستای -شوشتر-خوزستان

 جاده 7کیلومتر-مهدی آباد

شوشتر اهواز

بانک توسعه تعاون
حبیب عباس 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی29402940

1اللیخوزستانپرورش زنبورعسل286
روستای سرمسجد - اللی

باریکی تکی
صندوق کارآفرینی امید

حجت اهلل 

کچویی پبدنی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3رامهرمزخوزستانپرواربندی گوساله یکصد رأسی287
- شهرک صنعتی دامپروری

روستای غویله سادات
بانک کشاورزی

حجت اله 

احسانی
وزارت جهاد کشاورزی40004000
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بانک کشاورزیباغملک روستای چلچلک1باغ ملکخوزستان کلنی200پرورش زنبور عسل288
حجت اله 

شهریاری
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی500500حجت اله مرادیبانک کشاورزیاندیمشک1اندیمشکخوزستانپرورش زنبور عسل289

صندوق کارآفرینی امیددزفول روستای المهدی2دزفولخوزستان راسی100پرواربندی بره 290
حداد 

عیسوندفرخی
وزارت جهاد کشاورزی12501250

1ایذهخوزستانکارگاه قالی بافی291
ایذه رمه چر روستای اکبر 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حدیث جوادیبانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 292
-بخش آبژدان-اندیکا

روستای عبدالرضا
وزارت جهاد کشاورزی200200حدیث قندعلیصندوق کارآفرینی امید

1بهبهانخوزستانکپوبافی293
روستای - بهبهان- خوزسان

پازکار
صندوق کارآفرینی امید

حرمت خلیلی 

پور
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4هندیجانخوزستان هکتار6کشت نخیالت در سطح 294
هندیجان جنوبی روستای 

چم شعبان
وزارت جهاد کشاورزی20002000حسن بوشهریصندوق کارآفرینی امید

3اندیمشکخوزستانکارگاه سفالگری295
بخش الوار گرمسیری 

دهستان مازو روستای کوثر
990990حسن توپالبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی40004000حسن چراغیصندوق کارآفرینی امیدروستای ایسپره3دزفولخوزستانپرواربندی گوساله296

300300حسن حمیدیصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی297
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300حسن سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی298
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300حسن سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی299
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت جهاد کشاورزی200200حسن صالحیصندوق کارآفرینی امیدصالح کوتاه-آبژدان-اندیکا1اندیکاخوزستانپرورش قارچ خوراکی300

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 301
گله توک روستای -اندیکا

صفی آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200حسن طاهریصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدکوشک- اندیکا - خوزستان 1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 302
حسن طهماسبی 

شاه منصوری
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی20002000حسن عبادیبانک کشاورزیهندیجان شمالی5هندیجانخوزستانخرید بدنه لنج فایبر گالس303
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4شوشخوزستاناحداث بوجاری304
شوش شهر الوان روستای 

شیخ فارس
بانک توسعه تعاون

حسن عبداله 

خسرجی
وزارت جهاد کشاورزی70007000

2دزفولخوزستان راس15گاو شیری 305
استان خوزستان شهرستان 

دزفول شهرک امیرالمومنین
وزارت جهاد کشاورزی15601560حسن فری زادهپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی49044904حسن کربول زادهبانک توسعه تعاونشوشتر روستای شرافت3شوشترخوزستانپرواربندی گوساله306

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل307
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی400400حسنعلی جمالیصندوق کارآفرینی امید

300300حسنه سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی308
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3اندیمشکخوزستانزنبورداری309
- اندیمشک بخش الوار 

احسینیه
بانک توسعه تعاون

حسین ابدالی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی990990

4شوشخوزستانگلخانه پرورش گل310
شوش بخش فتح المبین 

روستای سید صبحان
وزارت جهاد کشاورزی48484848حسین پویان فربانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی1252012520حسین تراهیبانک کشاورزیروستای بنه عیسی5دزفولخوزستانپرورش گاومیش صنعتی311

3باغ ملکخوزستانرأسی100پرواربندی گوساله 312

خوزستان باغملک قلعه تل 

مجتمع پرواربندی اشکفت 

زرد تکیه

بانک توسعه تعاون
حسین جمعه 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی62326232

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 313
-بخش آبژدان-اندیکا

شهرک طالقانی
صندوق کارآفرینی امید

حسین حسین 

پور
وزارت جهاد کشاورزی300300

6دزفولخوزستاننهالستان314
دزفول جاده روستای زاویه 

مرادی
وزارت جهاد کشاورزی75007500حسین درفشبانک توسعه تعاون

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل315

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

اشگفت منا- حتی 

وزارت جهاد کشاورزی200200حسین سراجیصندوق کارآفرینی امید

2دزفولخوزستانپرورش گاو شیری316
دزفول گاومیش آباد شرقی 

خیابان هفتم
وزارت جهاد کشاورزی16001600حسین سفیدگرصندوق کارآفرینی امید

300300حسین سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی317
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3شوشترخوزستانگوساله پرواری318

شوشتر جاده کشت و 

صنعت کارون مجتمع 

- دامپروری وزین دام 

چاپارخانه

بانک توسعه تعاون
حسین سیککی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی40004000

319
 راسی با 50پرورش گوسفند داشتی 

ترکیب ژنتیکی جدید
1شوشخوزستان

شوش بخش مرکزی 

روستای خلف مسلم
وزارت جهاد کشاورزی780780حسین عبدالهبانک کشاورزی

1اندیکاخوزستان راسی30پروار بندی گوساله320

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اندیکا 

چلوار- سرچل 

صندوق کارآفرینی امید
حسین عبدالهی 

آرپناهی
سازمان امور عشایر ایران12001200

8شوشترخوزستانواحدگردشگری رستوران بین راهی321

شوشتر میان اب شمالی 

 جاده شوشتر به 5کیلومتر 

اهواز

38113811حسین کمالی نیابانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

322
تعویض بدنه )نوسازی شناور صیادی 

(چوبی و نصب بدنه فایبرگالس نوساز
12هندیجانخوزستان

هندیجان شمالی خیابان 

بسیج کوچه سعدی
وزارت جهاد کشاورزی20002000حسین گشتیلبانک کشاورزی

323
 200ظرفیت - پروار بندی گوساله

راس در هر دوره
6اندیمشکخوزستان

خوزستان، اندیمشک، 

پالک  – روستای 4بخش 

17از اصلی  –فرعی 

پست بانک
حسین محمدی 

بنواری
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

1اندیکاخوزستانکندویی150پرورش زنبور 324
شهرستان اندیکا بخش چلو 

روستای شیخ برهان عالی
وزارت جهاد کشاورزی200200حسین محمودیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200حسین محمودیصندوق کارآفرینی امیدشوشتر روستای کوله جاز1شوشترخوزستانزنبورداری325

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 326

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
حسین موسوی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 327

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400حشمت مرادیصندوق کارآفرینی امید

300300حکم سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیربافی328
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1دزفولخوزستانپرورش گاومیش329

دزفول شهرک شهید 

بهشتی خیابان آزادگان 

جنب مخابرات

وزارت جهاد کشاورزی500500حکیمه حمدانیصندوق کارآفرینی امید

1گتوندخوزستانزنبورداری330
یعد - گتوند بلوار مطهری 

از مدرسه استثنایی پیام
صندوق کارآفرینی امید

حکیمه 

منصورزاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

300300حلیمه عبودزادهبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی331
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2دزفولخوزستان راسی10گاو شیری 332

خوزستان دزفول کیلومتر 

 جاده شوشتر شهرک 20

فیروز آباد

وزارت جهاد کشاورزی10001000حمزه ادابیصندوق کارآفرینی امید

2رامشیرخوزستانتوسعه و بازسازی کارکاه شن و ماسه333
رامشیر بخش مشراگه 

روستای مریبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400حمزه البوغبیشبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حمزه چنانیانصندوق کارآفرینی امیدشوش روستای دوار2شوشخوزستانتوسعه کارگاه بلوک زنی334

300300حمزه سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی335
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4ایذهخوزستانپرواربندی گوساله336
خوزستان ایذه روستای 

راسفند
وزارت جهاد کشاورزی1200012000حمزه علی نادریبانک کشاورزی

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل337
خوزستان اللی روستای گچ 

کرسا
وزارت جهاد کشاورزی200200حمید اسمعیلیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدشوش روستا شیخ حسن1شوشخوزستان فروندی50پرورش زنبور عسل 338
حمید ال کثیری 

زارع
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی500500حمید الفتیبانک کشاورزیشهرک دوکوهه1اندیمشکخوزستانزنبور داری339

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل340
خوزستان اللی روستای 

پاگچ
وزارت جهاد کشاورزی200200حمید انجزیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانواحد گوسفند داشتی341

خوزستان شهرستان ایذه 

روستای چمن سادات 

حسینی

سازمان امور عشایر ایران800800حمید حسینیبانک کشاورزی

3آبادانخوزستان(نخلستان)کشت و توسعه نهال و بذر 342
روستای شلحه - آبادان 

5ثوامر رسالت 
وزارت جهاد کشاورزی700700حمید داودیانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200حمید دوستانیصندوق کارآفرینی امیداللی روستای بنه سرخی1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل343
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1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل344

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

تراز

وزارت جهاد کشاورزی200200حمید رحیمیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانفرآوری و بسته بندی غالت و خشکبار345

خوزستان شهرستان دزفول 

بخش چغامیش روستای 

دهنو باقر خیابان امام علی

وزارت جهاد کشاورزی700700حمید سعدیبانک توسعه تعاون

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل346

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

ططر اباد

وزارت جهاد کشاورزی200200حمید هزاریانصندوق کارآفرینی امید

5هندیجانخوزستانخرید بدنه لنج فایبر گالس347
هندیجان شمالی کوی 

پاسداران خیابان دوم
بانک کشاورزی

حمیدرضا 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی20002000

2مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل348
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
پست بانک

حمیدرضا 

صالحی کاهکش
وزارت جهاد کشاورزی600600

3بهبهانخوزستاناحداث باغ نخیالت349
روستای -جاده سیمان

ساالرآباد
بانک کشاورزی

حمیدرضا 

عسکرپور
وزارت جهاد کشاورزی13001300

3مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل350
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی800800حمیدرضا مرادیبانک کشاورزی

30باویخوزستانتولید رب گوجه فرنگی و انواع مربا351

 35شهرستان باوی کیومتر 

جاده اهواز به مسجد 

سلیمان روبروی اردوگاه 

مراقبتی روستای سلیله

وزارت جهاد کشاورزی2500025000حمیده جعادلهپست بانک

صندوق کارآفرینی امید5باوی مالثانی خ -خوزستان2باویخوزستاننازک دوز زنانه352
حمیده حمیدی 

مهر
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایذهخوزستانواحد پرورش گیاهان دارویی353
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای چهارتنگ سفلی
وزارت جهاد کشاورزی200200حمیده رضاییصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی500500حمیده نظریبانک توسعه تعاونرامهرمز روستای زیر زرد2رامهرمزخوزستان راسی30پروار بندی گوساله 354

3اندیمشکخوزستانتولیدی پوشاک355

اندیمشک شهرک دوکوهه 

 4 خیابان 5خیابان الله 

طبقه همکف

بانک توسعه تعاون
حمیرا الماسی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000
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2اندیکاخوزستانفروندی100پرورش زنبور عسل 356
کوی شهید -آبژدان-اندیکا

مجید ورناصری
صندوق کارآفرینی امید

حنیفه ورناصری 

قندعلی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1دزفولخوزستانقالی بافی357
شهرک مهاجرین خ گلچین 

جنب مخابرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حوأ عبداله هیبانک توسعه تعاون

300300حیات سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی358
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5کارونخوزستانپرورش و تولید گیاهان دارویی359
شهرستان کارون روستای 

گاومیش جمال آباد
وزارت جهاد کشاورزی17501750حیدر بریههبانک کشاورزی

4ایذهخوزستانسنگ الشه ساختمانی360

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش مرکزی هالیجان 

روستای مورد غفار

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000حیدر کیانی اصلبانک توسعه تعاون

2ایذهخوزستانطرح تولیدی مانتو، شلوار و لباس زنانه361
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای راسفند
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000خاطره نوروزیصندوق کارآفرینی امید

300300خالد سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی362
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل363
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
سازمان امور عشایر ایران500500خان بابا جمالیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 364

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
خانعلی ارزن 

برزین
وزارت جهاد کشاورزی400400

365
تولید و آموزش فرش دستبافت و 

دستبافته ها
2دزفولخوزستان

روستای - شهرستان دزفول 

 خیابان 3مهاجرین لین 

شهید طهماسبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خانم بس اداویصندوق کارآفرینی امید

2ایذهخوزستان راسی15پرورش گاوشیری 366
خوزستان شهرستان ایذه 

1روستای ناشلیل
وزارت جهاد کشاورزی14701470خدابس پورسعیدبانک توسعه تعاون

1ایذهخوزستانفرش دستباف367

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای پرچستان 

گوریی

بانک توسعه تعاون
خدابس موالیی 

پارده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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2دزفولخوزستانراسی150پرواربندی بره 368
استان خوزستان شهرستان 

دزفول روستای شیرین آب
پست بانک

خداداد 

عیسوندزیبایی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1شوشخوزستانکارگاه تولیدی وخیاطی پوشاک زنانه369
شوش روستای میان اب 

روستای سید خلف
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500خدیجه احمدیصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانصنایع دستی370
-بخش آبژدان-اندیکا

روستای شوکل
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه اسدی 

حاجیوند
630400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3مسجدسلیمانخوزستانگاوشیری صنعتی371
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
بانک کشاورزی

خدیجه بارانی 

شیخ رباطی
وزارت جهاد کشاورزی47004700

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500خدیجه بوعذاربانک توسعه تعاونروستایی یزدنو- هویزه 2هویزهخوزستانکارگاه خیاطی بانوان372

1اندیکاخوزستانپرورش قارچ دکمه ای373
روستای -آبژدان-اندیکا

صالح کوتاه
وزارت جهاد کشاورزی300300خدیجه چراغیانبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت374
روستای حسین کلولی خ 

4 و 3 بین احسان 7نگین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه چناریصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی375
شهرک حسین کلولی خ 

4 و3 بین احسان 5نگین 
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه حفیظی 

چناری
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1دزفولخوزستانقالی بافی376
سردشت خیابان خیام 

57پالک
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه خسروی 

سردشتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل377
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه داودی 

تبار
وزارت جهاد کشاورزی200200

300300خدیجه سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی378
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300خدیجه سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی379
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکاندیکا ابژدان سرگچ1اندیکاخوزستانکافینت380
خدیجه محبی 

نورالدین وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

وزارت جهاد کشاورزی27072707خدیجه مطهریبانک توسعه تعاونروستای بجک-بخش تشان2بهبهانخوزستان راسی30گاو شیری 381

2هندیجانخوزستانپرورش گوسفند داشتی صنعتی382
جاده - هندیجان جنوبی

بحرکان
وزارت جهاد کشاورزی600600خزعل خضعلیبانک کشاورزی
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1رامهرمزخوزستان رأسی80پرواربندی بره 383
- دهستان سلطان آباد

روستای بن رشید
وزارت جهاد کشاورزی800800خلف حمیدبانک توسعه تعاون

1رامهرمزخوزستان رأسی50پرواربندی بره 384
روستای - بخش سلطان آباد

بنه عباس
وزارت جهاد کشاورزی500500خلیفه پاچیدهبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی1200012000خلیل خاکساربانک توسعه تعاونمجتمع دامپروری- ماهشهر 6بندرماهشهرخوزستان راسی200پرواربندی گوساله 385

3حمیدیهخوزستان راسی گوساله100پرواربندی 386
حمیدیه گمبوعه بزرگ 

62 پالک 9بخش 
وزارت جهاد کشاورزی63206320خلیل الزمیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی500500خنیاب بن سعیدبانک توسعه تعاونروستای حاجی چراغ1رامهرمزخوزستان رأسی10اصالح نژاد گاو شیری 387

300300خیراله سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی388
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300خیراله عوده زادهبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی389
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300خیریه سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانکارگاه حصیر بافی390
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شوشخوزستانپرورش زنبور عسل391
بخش فتح المبین دهستان 

چنانه روستای دستغیب
بانک کشاورزی

داخل شایان 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی390390

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل392
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
بانک کشاورزی

داراب آقابیگی 

آلوقره
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل393
خوزستان اللی روستای 

جعفرآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200داراب چراغیصندوق کارآفرینی امید

3ایذهخوزستانکارخانه شن و ماسه394
ایذه سه راهی روستای گم 

یک
بانک توسعه تعاون

داریوش 

اسماعیل پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

پست بانک2روستای اب باران ,اغاجاری1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل395
داریوش 

جهانقلی فریدنی
وزارت جهاد کشاورزی200200

396
احداث واحد تولیدی گلخانه ای 

محصوالت سبزی و صیفی
6شوشترخوزستان

شوشتر شهر شرافت 

مجتمع گلخانه ای کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی30003000داریوش شیرالیبانک کشاورزی

2اندیکاخوزستانفروندی150پرورش دهنده زنبور عسل397
عشایر -بخش چلو-اندیکا

برهان عالی
وزارت جهاد کشاورزی600600داریوش محمدیصندوق کارآفرینی امید
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وزارت جهاد کشاورزی29002900داریوش منصوریبانک کشاورزیایذه روستای سراک4ایذهخوزستانگلخانه سبزی و صیفی جات398

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 399

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400داریوش موسویصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای آرپناه-اللی1اللیخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 400
داود رضایی 

میرقاعدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2باغ ملکخوزستان راسی19پرورش گاو شیری 401
خوزستان شهرستان 

باغملک روستای درب
بانک توسعه تعاون

داوود موسایی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی15001500

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500دل افروز احمدیصندوق کارآفرینی امیداندیکا سرگچ آبژدان1اندیکاخوزستانتولید فرش دستباف402

1ایذهخوزستانواحد پرورش گوسفند داشتی403

خوزستان شهرستان ایذه 

روستای کهباد شهید 

مرادی ها نرسیده به 

مخابرات

سازمان امور عشایر ایران720720دالور مرادیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200دلبر حسینیبانک توسعه تعاونروستای شیرین آب خ دی1دزفولخوزستانقالی بافی404

وزارت جهاد کشاورزی10001000دنیا حمدانیانصندوق کارآفرینی امیددزفول شهرک شهید بهشتی1دزفولخوزستانپرورش گاوشیری سنتی405

406
پرورش گوسفند داشتی با ظرفیت 

 راس100
1ایذهخوزستان

خوزستان شهرستان ایذه 

روستای کهشور
بانک کشاورزی

دینعلی حسین 

زاده
سازمان امور عشایر ایران970970

2کارونخوزستاناحداث باغ نخیالت و زراعت علوفه407
شهرستان کارون روستای 

موران
وزارت جهاد کشاورزی25002500ذهب ناصریصندوق کارآفرینی امید

10ایذهخوزستانبوم گردی دشت سوسن408
بخش - ایذه - خوزستان 

سوسن روستای آب زهلی
بانک توسعه تعاون

ذوالفقار مهدی 

پور آب ذهلی
46444644

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

409
طرح توجیهی تولید فرش و قالی 

دستباف
2اللیخوزستان

خوزستان اللی روستای 

2میانرودان
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400رازیه رحیمیبانک توسعه تعاون

1ایذهخوزستانفرش دستبافت410
روستای -ایذه- خوزستان

ناشلیل یک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راضیه باقریبانک توسعه تعاون

2بهبهانخوزستانتولیدی پوشاک411

روستای شهرویی ابتدای 

روستا پشت حسینه امام 

حسین علیه السالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700راضیه پنجهپست بانک
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1بهبهانخوزستانمعرق چوب412
شهرستان بهبهان روستای 

ساالرآباد
صندوق کارآفرینی امید

راضیه فضل 

مقدم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

413
خدمات سمپاشی هوایی با استفاده از 

پهباد
وزارت جهاد کشاورزی40004000راضیه قنواتیبانک توسعه تعاونکلیه باغات و مزارع استان1اهوازخوزستان

6آبادانخوزستانکشت و پرورش گیاه دارویی الویه ورا414
ابادان روستای شلهه امام 

43حسن عسکری پالک 
صندوق کارآفرینی امید

راضیه کیانی 

شاهوندی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 415
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای خنگ اژدر
صندوق کارآفرینی امید

راضیه نوروزی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی13001300رجبعلی عباسیبانک کشاورزیشوش روستا حمید اباد2شوشخوزستانخرید ادوات برداشت چغندر قند416

وزارت جهاد کشاورزی270270رحمان نقدی پورصندوق کارآفرینی امیدقلعه خواجه- اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 417

300300رحیم جمالیصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی418
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2باویخوزستانگوسفند مولد419
خوزستان شهرستان باوی 

روستای ام السراجینه
بانک کشاورزی

رحیم سعد پور 

هدام
وزارت جهاد کشاورزی12301230

300300رحیم سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیربافی420
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2رامشیرخوزستان رأسی100پرواربندی بره 421
روستای - بخش مشراگه

شاوه بیت صیوان
بانک توسعه تعاون

رحیم سویحی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی845845

2گتوندخوزستانپرورش گاو شیری422
گتوند ترکالکی خ بهداشت 

بن بست سفیدان
وزارت جهاد کشاورزی920920رحیم ضرغامیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستانزنبورداری423

استان خوزستان و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200رحیم کاوسیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی12001200رحیم گشتیلبانک توسعه تعاونهندیجان روستای چم مراد1هندیجانخوزستان رأسی30پرورش گوساله سنتی 424

9حمیدیهخوزستانتولید خیار گلخانه ای425
روستای - دهستان کرخه

وصیله شموس
وزارت جهاد کشاورزی35003500رحیم منصوریبانک کشاورزی

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 426

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
رحیمعلی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400
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1شوشترخوزستانزنبورداری427
شوشتر روستای خرمن 

خاک
بانک توسعه تعاون

رستم پیروند 

بوری
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی18301830رستم کریمیصندوق کارآفرینی امیداندیکا روستای اسالم اباد2اندیکاخوزستان راسی30پرواربندی گوساله 428

1اندیمشکخوزستانزنبورداری429

الوار -اندیمشک-خوزستان

روستای کلگدره -گرمسیری

یک

صندوق کارآفرینی امید
رستم 

نجفونددریکوندی
وزارت جهاد کشاورزی200200

430
اصالح )راسی100پرورش گوسفند 

(نژاد
بانک توسعه تعاونسرگچ آبژدان-آبژدان-اندیکا3اندیکاخوزستان

رسول احمدی 

نورالدین وند
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل431
خوزستان اللی روستای 

ایرانشهر
وزارت جهاد کشاورزی200200رسول جهانگیریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی400400رسول شریفیبانک کشاورزیشوش روستا حمزه1شوشخوزستان فروندی100پرورش زنبور عسل 432

وزارت جهاد کشاورزی200200رشید حاجی پورصندوق کارآفرینی امیداللی روستای بنه سرخی1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل433

وزارت جهاد کشاورزی200200رشید دوستانیصندوق کارآفرینی امیداللی روستای بنه سرخی1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل434

صندوق کارآفرینی امیددهدز چیلیا1ایذهخوزستانزنبور داری435
رشید کیانی ده 

کیان
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 436

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا اسدیانصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا اکبریصندوق کارآفرینی امیداندیکا شهرک طالقانی1اندیکاخوزستانفروندی100پرورش زنبور عسل437

50005000رضا اکبریصندوق کارآفرینی امیداندیکا شهرک طالقانی12اندیکاخوزستانمجتمع بوم گردی438
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اندیکاخوزستان15پرورش گاوشیری439
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای دهگاه
پست بانک

رضا القاصی بابا 

احمدی
سازمان امور عشایر ایران19051905

440
پرورش زنبور عسل به ظرفیت 

کندو100
1اهوازخوزستان

بعد -1روستای گبیر - اهواز

از روستای دغاغله
بانک کشاورزی

رضا بارانی شیخ 

رباط
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی500500رضا پاپیبانک کشاورزیروستایی بیدروبه1اندیمشکخوزستانزنبورداری441

1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل442
خوزستان باغملک روستای 

درب
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا پایانبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای ماهور برنجی4دزفولخوزستانواحد بره پرواری443
رضا حسینوند 

شوی
وزارت جهاد کشاورزی57605700

وزارت جهاد کشاورزی400400رضا داودیپست بانکروستای چم آسیاب1مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبور عسل444
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445

خدمات انبارداری و نگهداری 

محصوالت کشاورزی و محصوالت 

غذایی

7شوشخوزستان

شهرستان شوش بخش 

شاوور جاده شوش به اهواز 

 کیلومتر نرسیده به الوان2

وزارت جهاد کشاورزی70007000رضا عبدالخانیبانک کشاورزی

4اندیمشکخوزستانتولید و طراحی انواع پوشاک446
اندیمشک دوکوهه خیابان 

 کوچه ایثار3الله 
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500رضا علی شاهیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی15001500رضا فتاحیبانک توسعه تعاونباغملک روستای شمش آباد1باغ ملکخوزستانرأسی10پرورش گاو شیری 447

وزارت جهاد کشاورزی400400رضا محمودیبانک کشاورزیدزفول1دزفولخوزستانپرورش زنبور عسل448

3ایذهخوزستانکارگاه بلوک زنی449
روستای - ایذه - خوزستان 

کهباد جنب تاالر جام جم
وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600رضا مقصودیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امید2روستای گبیر- اهواز1اهوازخوزستانپرورش زنبور و تولید عسل450
رضا نژاد پشم 

فروش
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبورداری451

-استان خوزستان ایذه 

ییالق )چهارمحال بختیاری

(وقشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا نظریصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی452
روستای مهاجرین خ 

89کشاورز پالک 
صندوق کارآفرینی امید

رضوان عیسوند 

جعفری
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1امیدیهخوزستانزنبورداری453

- استان خوزستان 

بخش - شهرستان امیدیه 

مرکزی شهرک پردیس

وزارت جهاد کشاورزی400400رقیه جاودانیانبانک کشاورزی

4آبادانخوزستانتولیدی پوشاک454

استان خوزستان شهرستان 

آبادان بخش مرکزی 

پردیس /روستای طره بخاخ

19نبش خیابان قایم 

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500رقیه سعدیانپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200رمضان داودیصندوق کارآفرینی امیدَشوشتر قلی پور1شوشترخوزستان کلنی40پرورش زنبور 455

وزارت جهاد کشاورزی400400رمضعلی جمالیبانک کشاورزیسیار2مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل456

1باغ ملکخوزستانکلنی200پرورش زنبور عسل457
خوزستان باغملک قلعه تل 

روستای تمبی
بانک کشاورزی

روح اهلل زنگنه 

پور
وزارت جهاد کشاورزی750750

وزارت جهاد کشاورزی840840روح اهلل فرجیصندوق کارآفرینی امیدسردشت جاده میانه1دزفولخوزستانتولید ژل رویال زنبور عسل458
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1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 459
خ -قلعه خواجه-اندیکا

شهید اسفندیار سلیمانی
صندوق کارآفرینی امید

روح اهلل نقدی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی200150

1ایذهخوزستانپرورش زنبورعسل460
روستای /ایذه/خوزستان

موردفل
وزارت جهاد کشاورزی400400روح اله البرزیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی18001800روح اله روهندهپست بانکروستای عشایری آبشار1رامهرمزخوزستان رأسی45پرواربندی گوساله 461

2اندیکاخوزستان راسی45پرواربندی گوساله 462
-بخش آبژدان-اندیکا

روستای اسالم اباد
بانک توسعه تعاون

روح انگیز 

سلحشوری
وزارت جهاد کشاورزی27602760

1باغ ملکخوزستان کلنی200زنبور 463
قلعه تل ـ خیابان شهید 

عین اله زنگنه
وزارت جهاد کشاورزی400400روزبه صالحیصندوق کارآفرینی امید

15گتوندخوزستانپرورش ماهی خاویاری464

خوزستان شهرستان گتوند 

 حاشیه کانال 5بخش 

آبرسانی کشت و صنعت 

زمین حاج روزعلی امامی

وزارت جهاد کشاورزی4500045000روزعلی امامیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستانزنبورداری465

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400روزعلی آبنوسصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل466
خوزستان اللی روستایان 

انبار سفید
صندوق کارآفرینی امید

روزعلی 

محمدحسینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

5آبادانخوزستانمهدروستا467
 1ابادان فیاضی .خوزستان 

10فرعی 
سازمان بهزیستی کشور300300روژین نورزادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی10001000روشن وردی پورصندوق کارآفرینی امیدگتوند عقیلی شرک سماله2گتوندخوزستانزنبورداری468

2ایذهخوزستان(به لیمو)گیاهان دارویی 469
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای بردگپی
بانک کشاورزی

روشنعلی علی 

پور کلدوزخ
وزارت جهاد کشاورزی20002000

3دزفولخوزستانکپوبافی470
شهیون روستای - دزفول 

پامنار
صندوق کارآفرینی امید

رویا علی بخش 

زاده
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ریحانه سازگارصندوق کارآفرینی امیدشهیون روستای اسالم آباد2دزفولخوزستانکارگاه تولیدی فرش دستباف471



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 

1شوشخوزستانکارگاه تولیدی وخیاطی پوشاک زنانه472

شوش بخش فتح المبین 

دهستان چنانه روستای 

سندال خیبان فرعی خیابان 

اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400ریحانه ناصرصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200زاده حسینیبانک کشاورزیباغملک روستای کیوپ1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل473

3باغ ملکخوزستانکارگزار توزیع نهادهای کشاورزی474

خوزستان شهرستان 

باغملک شهر صیدون 

روستای چلسرخ

بانک کشاورزی
زاهد کاظمی 

اصل
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1هفتکلخوزستانزنبورداری و فراوری عسل475
نرسیده به نمره یک دکل 

ایرانسل
وزارت جهاد کشاورزی200200زکریا صفیانبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زکیه کایدگپصندوق کارآفرینی امیدشهیون روستای اسالم آباد1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت476

200200زلیخا فتاحیصندوق کارآفرینی امیدبهبهان روستای پیازکار1بهبهانخوزستانکپوبافی477
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت478
شهرک مهاجرین جنب 

مخابرات خیابان گلچین
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا اسدیصندوق کارآفرینی امید

10هفتکلخوزستانتولید صنایع دستی در قالب گلیم بافی479
- بخش مرکزی- هفتکل 

روستای سرتیوک اولیا
صندوق کارآفرینی امید

زهرا اسالن لو 

سبزکوهی
25001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبورداری480

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

صندوق کارآفرینی امید
زهرا اسمعیل 

وندی لوائی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا آختهبانک توسعه تعاونباغ ملک قلعه تل1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف خانگی481

482
باشگاه - احداث چمن مصنوعی

(فوتبال)ورزشی معین 
وزارت ورزش و جوانان25002500زهرا آقاجاریصندوق کارآفرینی امیدروستای متویی2رامهرمزخوزستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500زهرا باویسیصندوق کارآفرینی امیدهندیجان روستای چم کنار2هندیجانخوزستانتولید مانتو و شلوار و لباس زنانه483

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا بوعذارصندوق کارآفرینی امیدهویزه روستای حمیدیه1هویزهخوزستانقالیبافی484

485
طرح توجیهی تولید فرش و قالی 

دستباف
2اللیخوزستان

خوزستان اللی روستای گچ 

کرسا
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زهرا جمالپورصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای بنه حاجی چراغ1رامهرمزخوزستان رأسی10پرورش گاو شیری 486
زهرا خمیسی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی500500

487
آزمایشگاه تخصصی خاک آب گیاه و 

زیست محیطی
5بهبهانخوزستان

بهبهان روستای ساالرآباد 

جنب هنرستان کشاورزی
بانک کشاورزی

زهرا درویش 

پسند
وزارت جهاد کشاورزی27502750
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1اندیمشکخوزستانزنبورداری488
اندیمشک کوی رسالت بلوار 

2چمران نبش بهار 
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا ذلقیانصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت620620زهرا رحیمیصندوق کارآفرینی امید1اللی روستای میانرودان4اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف489

وزارت جهاد کشاورزی500500زهرا رستم آبادیبانک توسعه تعاونروستای هزارمنی اولیا1رامهرمزخوزستان رأسی15اصالح نژاد گاو شیری 490

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف491

- روستای دهل گران- اللی

خیابان - خیابان فرعی

- اصلی روستای دهل گران 

طبقه همکف

بانک توسعه تعاون
زهرا رضایی 

میرقاید
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

300300زهرا سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی492
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300زهرا سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی493
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300زهرا سواریبانک توسعه تعاونهویزه رفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی494
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اندیکاخوزستانقالیبافی495
روستای -آبژدان-اندیکا

الیاس
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا صالحیبانک توسعه تعاون

1شوشخوزستانکشت و پرورش قارچ دکمه ای496
روستای بیت محمید 

خیابان ساحلی
وزارت جهاد کشاورزی400400زهرا ظهیریصندوق کارآفرینی امید

5آبادانخوزستانمهدروستا497
خوزستان دهستان منیوحی 

5روستای ابو دیره والیت 
سازمان بهزیستی کشور300300زهرا عامریصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی498
شهیون روستای آبید سره 

اول
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عباسیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانفرش دستباف499
خوزستان ایذه روستای 

تکاب خیابان اصلی
بانک کشاورزی

زهرا عباسی 

لرکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا فتحیبانک توسعه تعاونباغ ملک میداوود1باغ ملکخوزستانقالیببافی500

1دزفولخوزستانقالی بافی501

روستای مهاجرین خ شهید 

پوریان جنب نانوایی سمت 

چپ

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا فرخوندصندوق کارآفرینی امید
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 502

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا کاوسیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا کایدخوردهبانک توسعه تعاونشهیون روستای باغچه بان1دزفولخوزستانقالی بافی503

2باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف504
خوزستان باغملک قلعه تل 

روستای تمبی خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500زهرا کیانیبانک توسعه تعاون

3اندیمشکخوزستانتولید صنایع دستی505
خوزستان اندیمشک بلوار 

8 متری قدس خ سپاه 45
15001500زهرا کیایی رادبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 506

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا مقصودی نیاصندوق کارآفرینی امید

200200زهرا نامدارنیاصندوق کارآفرینی امیدروستای ویسی گل زرد1بهبهانخوزستانکپوبافی507
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا نصیریصندوق کارآفرینی امیدشهیون روستای اسالم آباد1دزفولخوزستانقالی بافی508

1اندیکاخوزستانقالیبافی509
روستای -آبژدان-اندیکا

شهرک یاسر
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا ورناصریبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانجاجیم بافی- صنایع دستی 510
شهرک حسین کلولی خ 

4نگین 
600600زهرا ویسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت511
روستای مهاجرین خ شهید 

354طهماسبی پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا یکرهی زادهبانک توسعه تعاون

300300زهرا یوده زادبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیربافی512
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستانقالی بافی513
روستای حسین کلولی خ 

7 و6 بین نگین 6احسان 
صندوق کارآفرینی امید

زهراء عیسوند 

حیدری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زهره احمدیبانک توسعه تعاونروستای ططراباد- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف514

2اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف515
خوزستان اللی روستای چم 

حاجیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زهره جهانگیریبانک توسعه تعاون

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف516
خوزستان اللی روستای بنه 

سرخی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زهره حسین پوربانک توسعه تعاون
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وزارت جهاد کشاورزی280280زهره درویشصندوق کارآفرینی امیدرامشیر روستای محمد باقر1رامشیرخوزستانپرورش قارچ خوراکی517

1دزفولخوزستانقالی بافی518
شهرک منتظری خیابان 

513بسیج پالک 
صندوق کارآفرینی امید

زهره زالی زاده 

کوتیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدایذه روستای کوه شور1ایذهخوزستانتولید و پرورش قارچ خوراکی519
زهره شاه ولی 

کوه شوری
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبا باقری پلمیبانک توسعه تعاون1روستای ناشلیل 1ایذهخوزستانتولید فرش دستباف520

1دزفولخوزستانفرش دستباف- قالی بافی 521
روستای مهاجرین خیابان 

112کشاورز زیر چهارراه پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبا خان بابابانک توسعه تعاون

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف522
خوزستان باغ ملک قلعه تل 

روستایی تکیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبا عباسی لرکیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای گوراب سرخ- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف523
زیبا کریمی 

مطلق
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

بانک کشاورزیروستای چهارتنگ- ایذه 4ایذهخوزستانگلخانه سبزی و صیفی جات524
زیبا محمدی 

لشتری
وزارت جهاد کشاورزی38803880

پست بانکقلعه لوت-آبژدان-اندیکا1اندیکاخوزستانقالی بافی525
زیبا نوذری 

صالح بابری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زینب احمدیبانک توسعه تعاونایذه روستای بردگپی1ایذهخوزستانکارگاه تولید پوشاک526

1اندیکاخوزستانپرورش زنبور عسل527
احمدآباد -قلعه خواجه

دوراب
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب بلدیپست بانک

1رامهرمزخوزستان رأسی100پرواربندی بره 528
- دهستان رستم آباد

روستای مشلوش
وزارت جهاد کشاورزی10001000زینب بن سعیدبانک توسعه تعاون

1شوشخوزستانکارگاه قالی بافی529
روستای شهید دانش 

خیابان سعدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500400زینب بهرویصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی530
چغامیش خیابان مولوی 

5حافظ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب بهمنیصندوق کارآفرینی امید

1دشت آزادگانخوزستانخیاطی531
سوسنگرد روستای مالکیه 

وسطی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زینب جامعیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانفرش دستبافت532
روستای مهاجرین خ 

4بهارستان لین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب چناریصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

صندوق کارآفرینی امیدروستای مازه پاریاب1دزفولخوزستانتولید فرش دستباف533
زینب حسینی 

احمدفداله
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3بندرماهشهرخوزستانتولیدی پوشاک534
- شهرک مدنی ردیف سوم 

خیابان هشتم
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زینب حمیدیصندوق کارآفرینی امید

1دشت آزادگانخوزستانخیاطی زنانه535
دشت ازادگان روستای 

هوفل سید حمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زینب حمیریصندوق کارآفرینی امید

2دزفولخوزستانقالی بافی536
شهرک عدالت خ گلستان 

5بهارن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب دره قایدیبانک توسعه تعاون

4شوشخوزستانشوش(فرش دستباف)مجتمع قالیبافی 537
عمله )شوش روستای دانش 

(ع)خیابان ابوالفضل  (سیف
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000زینب دیناروندپست بانک

1دزفولخوزستانقالی بافی538
روستای عدالت خ هجرت 

8و7شمالی بین گلستان 
صندوق کارآفرینی امید

زینب رحیمی 

للری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیددم تنگ شالل-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 539
زینب رضایی 

نیک
وزارت جهاد کشاورزی200200

300300زینب سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی540
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستانقالی بافی541

روستای حمزه 

سیدالشهدای گمار خ 

فردوسی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب صوفیصندوق کارآفرینی امید

2دزفولخوزستانقالی بافی542
صفی اباد خ حافظ پالک 

555
بانک توسعه تعاون

زینب غالمی 

حاجی آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2اندیکاخوزستان راسی100پرواربندی بره 543
بخش مرکزی روستای 

محمدآباد
صندوق کارآفرینی امید

زینب قاسمی 

صالح بابری
سازمان امور عشایر ایران12801280

6اندیمشکخوزستانتولید پوشاک544
اندیمشک شهرک امام رضا 

ع
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500زینب قربانیبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانکارگاه کپوبافی در دزفول545
بخش شهیون - دزفول

روستای اسالم اباد
200200زینب کاید گپصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایذهخوزستانفرش دستباف546

شهرستان ایذه روستای 

 اشکفت گاو کوچه 1کوهباد

عوضعلی مرادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب مرادیبانک توسعه تعاون
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1دشت آزادگانخوزستانمانتو دوزی547
روستای - دشت آزادگان

حاجیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زینب مرمضیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی280280زینب مکارمیبانک توسعه تعاونروستای بنه کریم1رامهرمزخوزستان رأسی30پرواربندی بره 548

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 549

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200زینب نوروزپورصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی540540زینب یوسفیپست بانکگتوند چمران1گتوندخوزستانپرورش بلدرچین550

1دزفولخوزستانقالی بافی551
روستای چغا سرخ خیابان 

مطهری
بانک توسعه تعاون

زینت مؤذن 

مساجد
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480

وزارت جهاد کشاورزی200200زیور حسینی پورصندوق کارآفرینی امیدشوشتر روستای حسام اباد1شوشترخوزستانزنبورداری552

صندوق کارآفرینی امیدروستای اوالد-آبژدان-اندیکا1اندیکاخوزستانتولید فرش دستباف553
زیور خیری 

اوروند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

بانک توسعه تعاونروستای نیرو وند- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف554
ژاله یوسفی 

حاجیور
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450

وزارت جهاد کشاورزی400400سارا آسایشصندوق کارآفرینی امیداغاجاری روستای سرجولکی1آغاجاریخوزستانپرورش قارچ خوراکی555

2مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل556
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
بانک کشاورزی

سارا جمالی 

روشن
وزارت جهاد کشاورزی600600

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبورعسل557
ناصرخسرو رو به -اندیکا

روی بانک صادرات قدیم
صندوق کارآفرینی امید

سارا حاتمی 

دزدارایی
وزارت جهاد کشاورزی300300

2کارونخوزستانتولیدی پوشاک558
شهرستان کارون روستای 

جنگیه ابودبس
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700سارا زرگانیصندوق کارآفرینی امید

25باغ ملکخوزستانتولید پوشاک559
خوزستان باغملک 

میداوود وسطی-میداوود –
وزارت صنعت، معدن و تجارت70007000سارا زمانیبانک توسعه تعاون

560
تولید فرش دستبافت،گلیم،جاجیم 

وتابلو فرش
2اندیکاخوزستان

روستای کوشک -اندیکا

اسالم اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900سارا صالحی پوربانک توسعه تعاون
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1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف561

روستای - اللی- خوزستان

- خیابان فرعی- بنوار

-خیابان اصلی روستای بنوار

 طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400سارا طاهریبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت562
شهرک شیرین آب خیابان 

مهر
صندوق کارآفرینی امید

سارا عیسوند 

رجبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1ایذهخوزستانمرغ بومی563

خوزستان ایذه بخش 

- مرکزی روستای هالیجان 

بی بی گل مرده

صندوق کارآفرینی امید
سارا فتحی 

مورکانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف564

- روستای خواجه آباد- اللی

طبقه - خیابان فرعی 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400سارا فوالدیبانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانقالیبافی565
شهرک -آبژدان-اندیکا

طالقانی
بانک توسعه تعاون

سارا کریمی 

نورالدین وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت جهاد کشاورزی200200ساسان خواستبانک کشاورزیباغملک روستای چلچلک1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل566

300300سالم سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی567
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل568

دره اشکفت تعویض روغنی 

بهران جنب ساختمان 

زاگرس

بانک کشاورزی
سام قنبری 

مرداسی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

569
 10پرورش گاومیش شیری سنتی

راسی
صندوق کارآفرینی امیدحاشیه شهر امام2دزفولخوزستان

سامر پریشان 

حال
وزارت جهاد کشاورزی12001200

2دزفولخوزستانکارگاه کپوبافی در دزفول570
- شهیون روستای -دزفول 

رزگه
200200سبزعلی بورنگصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ایذهخوزستانتولید قطعات بتنی571

ایذه جاده اصفهن روبروی 

ایران خودروی قدیم و اوایل 

جاده روستای کوهباد

بانک توسعه تعاون
سبزعلی کی 

شمس
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400

2شوشخوزستانخرید ادوات برداشت چغندر قند572
شوش بخش مرکزی روستا 

شیخ عیسی
بانک کشاورزی

سبیتی دیناروند 

پور
وزارت جهاد کشاورزی11001100
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2اهوازخوزستانداروخانه دامپزشکی573
اهواز غیزانیه بزرگ بعد از 

بانک کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی15001500سپیده احمدیبانک کشاورزی

2اندیکاخوزستانراسی100پرورش گوسفند داشتی574
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای صادق آباد
سازمان امور عشایر ایران16481648ستار رجبیبانک توسعه تعاون

6ایذهخوزستانپرواربندی گوساله575
خوزستان خ حافظ جنوبی 

کوچه سالمت
وزارت جهاد کشاورزی40004000سجاد الماسیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی48004800سجاد بالی پورپست بانکاندیکا روستای آبژدان2اندیکاخوزستان رأسی500پرواربندی بره صنعتی 576

1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل577
باغملک رستم آباد جنب 

انبار قدیم جهاد
وزارت جهاد کشاورزی200200سجاد برزیبانک کشاورزی

3گتوندخوزستانپرورش گاو شیری578

بخش  _شهرستان گتوند 

روبروی ایستگاه  _عقیلی

برق عقیلی روستای 

ایستادگی

وزارت جهاد کشاورزی67406740سجاد ترکالکیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200سجاد جهانگیریصندوق کارآفرینی امیداللی نقش جهان1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل579

وزارت جهاد کشاورزی500500سجاد چکانیصندوق کارآفرینی امید جاده سبزاب9کیلومتر1اندیمشکخوزستانزنبور داری580

1رامهرمزخوزستاناصالح نژاد دام581
روستای - بخش سلطان آباد

بنه عباس
وزارت جهاد کشاورزی19251925سجاد شیرالیبانک توسعه تعاون

1گتوندخوزستانزنبورداری582

گتوند صالح شهر خیابان 

امیرکبیر خیابان شهید 

فریدون عوض سمندی

وزارت جهاد کشاورزی200200سجاد علی نژادصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدگتوند پشت درب علیا1گتوندخوزستانگوسفند داشتی اصالح نژاد583
سجاد غضنفری 

پور گله
وزارت جهاد کشاورزی15501550

1دزفولخوزستانپرورش زنبور عسل584
دزفول بلوار یازهرا نبش 

72سلمان فارسی پ 
بانک توسعه تعاون

سجاد قادری 

گندمانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی200200سجاد نوذریصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه لوت-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 585

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سحر احمدیبانک توسعه تعاوناندیکا سرگچ آبژدان1اندیکاخوزستانمصنوعات چرمی586

1ایذهخوزستانمرغ بومی587
خوزستان ایذه روستای 

1شهید مرادی ها کوهباد 
وزارت جهاد کشاورزی200200سحر مرادیصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستان فروندی50پرورش زنبورداری588
رفیع -قلعه خواجه- اندیکا 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200سحر نقدیپورپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی400400سردار آوریدهبانک کشاورزیاندیمشک بخش مرکزی1اندیمشکخوزستانطرح پرورش زنبور عسل589
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وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000سعده حریزی پورپست بانکسوسنگرد روستای احیمر3دشت آزادگانخوزستانبازیافت مواد پالستیکی590

وزارت جهاد کشاورزی60006000سعدون دورقیبانک کشاورزیروستای غیاضی4شادگانخوزستانبرنجکوبی591

2اهوازخوزستانخرید خودرو سردخانه دار592
روستای خبینه سفلی بعد 

از روستای ام الطمیر
وزارت جهاد کشاورزی13001300سعدون معاویبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400سعدیه جلیلیانبانک توسعه تعاوندربند شرقی1خرمشهرخوزستانقالیبافی593

1شوشخوزستان فروندی100پرورش زنبور عسل 594
شوش بخش مرکزی 

روستای شیخ حسن
صندوق کارآفرینی امید

سعید ال کثیری 

زارع
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی50005000سعید آل ناصرصندوق کارآفرینی امیدروستای یوبه سعدی15شادگانخوزستانبسته بندی خرما595

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 596
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای تکاب
صندوق کارآفرینی امید

سعید باقری 

مهرزاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

597
میانه کاری )توسعه کشت نخیالت 

(علوفه
5کارونخوزستان

شهرستان کارون روستای 

قزاویه بزرگ
وزارت جهاد کشاورزی24402440سعید بدل نواصربانک کشاورزی

2باویخوزستانپرواربندی بره598

خوزستان اهواز شهرستان 

باوی جاده مسجدسلیمان 

روستای ام سراجینه

وزارت جهاد کشاورزی840840سعید حردانیبانک کشاورزی

300240سعید سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی599
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای حمزه گمار2دزفولخوزستانپرورش گاوشیری سنتی600
سعید عباسی 

پورگماری
وزارت جهاد کشاورزی12001200

3امیدیهخوزستانخرده فروشی پوشاک مردانه601
امیدیه روستای دونه منازل 

 هکتاری55
بانک توسعه تعاون

سعید عباسی 

لرکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950

صندوق کارآفرینی امید بهمن22شهرک امام خ 1دزفولخوزستانپرورش زنبور عسل602
سعید علوان زاده 

خنفری
وزارت جهاد کشاورزی800800

10شوشخوزستانکشت و پرورش گیاهان دارویی603
شوش روستای عنکوش 

بخش فتح المبین
بانک کشاورزی

سعید غالمی 

شمس آبادی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

2شادگانخوزستان رأسی250پرواربندی بره 604

- شادگان - خوزستان 

روستای خروسی - خنافره 

شمالی

بانک کشاورزی
سعید مجدماوی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی32003200
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1باویخوزستان راسی19گاومیشداری 605

مسیر مسجد سلیمان 

نرسیده به ویس روستای 

کوت سید سلطان

بانک توسعه تعاون
سعید مظاهری 

حسونی زاده
وزارت جهاد کشاورزی800800

صندوق کارآفرینی امیدشوشتر روستای گاللک1شوشترخوزستانزنبورداری606
سعید منجزی 

کلکچی
وزارت جهاد کشاورزی200200

300300سعیده رضویبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی607
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300سعیده سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی608
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300سعیده سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی609
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف610

-استان خوزستان 

 –شهرستان باغملک 

روستایی طالور

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سکینه ابوالفتحیبانک توسعه تعاون

1دشت آزادگانخوزستانخیاطی611
سوسنگرد روستای مالکیه 

وسطی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سکینه آل مهدیصندوق کارآفرینی امید

300300سکینه سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیربافی612
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300سکینه سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی613
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی420420سکینه عموریبانک کشاورزیمالثانی- باوی - خوزستان 2باویخوزستانخدمات جمع آوری شیر614

1ایذهخوزستان(زعفران)گیاهان دارویی 615
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای راسفند
صندوق کارآفرینی امید

سکینه مرادی 

چل سیاه
وزارت جهاد کشاورزی200200

616
جدول، کفپوش و )تولید قطعات بتنی 

..)
2ایذهخوزستان

استان خوزستان شهرستان 

ایذه جاده روستای کوهباد 

روبروی تاالر جام جم

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500سلطان احمدیبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانقالی بافی617
شهرک مهاجرین خ گلچین 

534 پالک6لین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سلطان عبدالهیصندوق کارآفرینی امید
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبورعسل)زنبورداری 618

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سلطانعلی 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی460460

2ایذهخوزستانتولیدی فرش دستباف619
خوزستان ایذه روستای 

1ناشلیل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600سلطنت سعیدیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی10001000سلمان وحیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای چویبده- آبادان 2آبادانخوزستانپرورش گاوشیری620

300300سلیمه سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی621
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 622
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای رفیع آباد
پست بانک

سمانه نقدی پور 

بیرگانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

623
کارخانه تولید و بسته بندی قند ، 

شکر ، حبوبات ، خشکبار و برنج
8آبادانخوزستان

 14کیلومتر -جاده اروندکنار

شهرک صنعتی شهدا - 

(جهاد کشاورزی)

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000سمیر عیاشیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونتلبزان روستای تلبزان1مسجدسلیمانخوزستانقالی بافی624
سمیرا خسروی 

حاجیوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1دزفولخوزستانقالی بافی625
روستای سنجر شمال 

شهرک کوچه چهار متری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیرا دهنویصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاون4شهرک کلولی خ نگین 2دزفولخوزستانقالی بافی626
سمیرا عیسوند 

بخشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دزفولخوزستانقالی بافی627
روستای حسین کلولی خ 

4احسان 
صندوق کارآفرینی امید

سمیرا عیسی 

وند رفیعی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف628
خوزستان شهرستان باغ 

ملک رو یتای لران
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیرا فتحیبانک توسعه تعاون

3شوشخوزستانتوسعه تولیدی وخیاطی629

شوش روستای مالک اشتر 

خیابان شهید سید بنی 

هیال

وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800سمیره خنیفرصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستان(پرورش زنبورعسل)زنبورداری 630

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سمیه حسینی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی300300سمیه خسرویبانک توسعه تعاونقلعه لوت-آبژدان-اندیکا1اندیکاخوزستانپرورش قارچ دکمه ای631

صندوق کارآفرینی امیدهفت شهیدان3مسجدسلیمانخوزستانتولیدی632
سمیه رحیمی 

زاده
883883

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف633

- روستای حسین اقا- اللی

خیابان - خیابان فرعی

اصلی روستای حسین اقا

بانک توسعه تعاون
سمیه رضایی 

میرقاید
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

4بندرماهشهرخوزستانتولید پوشاک زنانه و مردانه634
ماهشهر روستای هشچه 

مکینه خ اصلی
بانک توسعه تعاون

سمیه رضایی 

نوین
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

وزارت جهاد کشاورزی400400سمیه شهریاریصندوق کارآفرینی امیدباغ ملک صحرایی خمین1باغ ملکخوزستانکلنی100زنبور 635

صندوق کارآفرینی امیدسوسنگرد روستای حاجیه1دشت آزادگانخوزستانخیاطی زنانه636
سمیه طرفی 

منخی زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

2دشت آزادگانخوزستانفرش و قالی637
دشت ازادگان کوت سید 

نعیم
صندوق کارآفرینی امید

سمیه عبیات 

کاظمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

3ایذهخوزستانتولیدی مانتو، شلوار و لباس زنانه638

استان خوزستان شهرستان 

- ایذه روستای بیدزرد

خیابان اصلی روستای 

- محله باالده - بیدزرد 

طبقه همکف

بانک توسعه تعاون
سمیه کاوسی 

قافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1اندیکاخوزستانتولیدی پوشاک639
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای کریم آباد
صندوق کارآفرینی امید

سمیه کریمی 

رای
وزارت صنعت، معدن و تجارت270270

1اندیکاخوزستانفرش دستباف640
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای قلعه زراس
صندوق کارآفرینی امید

سمیه مل ملیل 

راکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دشت آزادگانخوزستانخیاطی زنانه641
سوسنگرد روستای مالکیه 

سفلی جنب حسینیه طرفی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سنا جرفیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای بکونی1باغ ملکخوزستانتلقیح مصنوعی642
سهراب احمدی 

منش
وزارت جهاد کشاورزی100100

1شوشترخوزستانپرواربندی بره نر643
شوشتر بخش مدرس 

روستای چهاربیشه
بانک کشاورزی

سهیل رحیمی 

منجزی
وزارت جهاد کشاورزی480480

1اندیکاخوزستان راسی100پرواربندی بره 644
شهرک -قلعه خواجه-اندیکا

بالل
سازمان امور عشایر ایران12801280سهیال داودیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی12001200سهیال دریسبانک توسعه تعاونابادان روستای مالکه1آبادانخوزستان راسی30پرواربندی گوساله 645

646
طرح توجیهی تولید فرش و قالی 

دستباف
2اللیخوزستان

خوزستان اللی روستای 

جمال آباد خیابان شهید 

نادر جمالپور

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سهیال رضاییصندوق کارآفرینی امید
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1دزفولخوزستانقالی بافی647
 2قلعه سید خیابان پردیس

14پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال زلکیصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 648
-بخش آبژدان-اندیکا

روستای الیاس
وزارت جهاد کشاورزی200200سهیال علی پورصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی649
خ گلستان -شهرک سنجر 

 کوچه مولوی2
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سهیال فرخ وندبانک توسعه تعاون

2بندرماهشهرخوزستانتولید پوشاک650
- شهرک مدنی - ماهشهر 

6گلستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700سهیال معتوقیانبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی190190سهیله دیناربرصندوق کارآفرینی امیدروستای سرجولکی-اغاجاری1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل651

1ایذهخوزستان(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری بومی 652
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای ناشلیل
صندوق کارآفرینی امید

سوخته رو کی 

مقصودی
وزارت جهاد کشاورزی19201920

بانک توسعه تعاونباغ ملک روستای ناشلیل2باغ ملکخوزستانتولیدی انواع پوشاک653
سودابه کی 

باندری ناشلیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

654
کارگاه تولیدی البسه زنانه و سفارش 

دوزی
2ایذهخوزستان

ایذه دهستان سوسن نام 

برآفتاب: روستا 
پست بانک

سودابه محمودی 

برآفتاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

بانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیربافی655
سوریه غانمی 

عفری
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ایذهخوزستان(زعفران)تولید گیاهان دارویی 656
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای ده کهنه موزرم
صندوق کارآفرینی امید

سوسن براتی ده 

کهنه
وزارت جهاد کشاورزی200200

1شوشترخوزستانپرواربندی گوسفند657
شوشتر بخش شهید مدرس 

روستای چم کنار
صندوق کارآفرینی امید

سوسن حق 

پرست
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2اللیخوزستانخیاطی زنانه658
خوزستان اللی روستای 

سیکوند
بانک توسعه تعاون

سوسن رحیمی 

بابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

بانک کشاورزیروستای چولکی-ایذه 2ایذهخوزستانگیاهان دارویی659
سوسن مومنی 

چلکی
وزارت جهاد کشاورزی760760

وزارت جهاد کشاورزی890890سوگل یوسفیبانک توسعه تعاونروستای پرچستان گورویی1ایذهخوزستاندامداری کوچک روستایی660

661
بوجاری و بسته بندی حبوبات و غالت 

برنج
8شوشترخوزستان

 بزرگراه 3شوشتر کیلومتر 

شوشتر به اهواز
وزارت جهاد کشاورزی50005000سیاوش بهداروندبانک توسعه تعاون
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1دزفولخوزستانمزرعه پرورش شترمرغ662

بخش _دزفول

شهرک نهضت _چغامیش

خ صاحب الزمان_آباد

وزارت جهاد کشاورزی12001200سیاوش کرمیصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستان کلنی200زنبور 663
بخش مرکزی ـ روستای 

چغاسرخک
وزارت جهاد کشاورزی200200سیاوش نریموسیبانک کشاورزی

664
به مساحت )کشت و پرورش آلویه ورا 

(پنج هکتار
3شوشترخوزستان

کیلومتر -استان خوزستان

- دوازده جاده شوشتر اهواز

روستای سه بنه سفلی

وزارت جهاد کشاورزی25002500سیاوش نظاریبانک کشاورزی

3گتوندخوزستانزنبور داری665
روستای - عقیلی - گتوند

سیدان
صندوق کارآفرینی امید

سید ابراهیم فرد 

عسکری
وزارت جهاد کشاورزی800800

3باغ ملکخوزستانگلخانه تولید سیزی و سیفی666
قلعه - باغملک - خوزستان 

جاده مال آقا- تل 
بانک کشاورزی

سید احمد 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی35003500

1باغ ملکخوزستاندامپروری667

شهرستان باغملک دهستان 

هپرو روستای شهید حاجی 

زاده

بانک توسعه تعاون
سید اکبر 

محمودی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1ایذهخوزستانزنبور داری668

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سید بهروز 

موسوی لب 

رودی

وزارت جهاد کشاورزی400400

1اندیکاخوزستانراسی100گوسفند داشتی 669
اندیکا بخش مرکزی 

روستای چلوار
صندوق کارآفرینی امید

سید پرویز 

صالحی دره 

باریک

سازمان امور عشایر ایران20701070

1ایذهخوزستانزنبورداری670

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سید جاسم 

موسوی 

دهموردی

وزارت جهاد کشاورزی500500

671
احداث باغ نخیالت میانه کاری گیاه 

دارویی آلویه ورا
5باویخوزستان

شهرستان باوی - خوزستان 

مالثانی روستای صلیعه- 
صندوق کارآفرینی امید

سید حسین 

محمدپور
وزارت جهاد کشاورزی20002000

بانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی672
سید حسین 

مصطفوی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای مقیطیه- آبادان 1آبادانخوزستانپرواربندی گوساله673
سید حسین 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی980980
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صندوق کارآفرینی امیداللی روستای جعفر اباد1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل674
سید حمید 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی200200

675
گلخانه پرورش سبزی و صیفی فاز اول 

 متر مربع4000
بانک کشاورزیشوش روستای سید عباس5شوشخوزستان

سید حمید 

موسوی منور
وزارت جهاد کشاورزی70007000

4ایذهخوزستانپرورش زنبور عسل676

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

بانک کشاورزی
سید داود 

حسینی پور
وزارت جهاد کشاورزی480480

3ایذهخوزستانزنبور داری677

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

بانک کشاورزی
سید رحیم ارزن 

برزین
وزارت جهاد کشاورزی720720

2ایذهخوزستانپرورش گوسفند داشتی678
روستای - خوزستان ایذه 

نوترگی غریبی
بانک توسعه تعاون

سید رستم 

موسوی نظری
وزارت جهاد کشاورزی14001400

بانک کشاورزیامیدیه روستای گرگری علیا4امیدیهخوزستانکشت آلویه ورا679
سید روح اله 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1ایذهخوزستانزنبور داری680

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سید ستار 

موسوی زاد
وزارت جهاد کشاورزی400400

پست بانکاسکله شیالت-آبادان5آبادانخوزستان2/6420خرید ادوات صید و صیادی681
سید شرف 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

682
کارگاه تولید تیرچه، بلوک و قطعات 

بتنی
2آغاجاریخوزستان

اب -بخش جولکی-آغاجاری

2باران 
صندوق کارآفرینی امید

سید شعیب 

درخشنده
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

2ایذهخوزستانپرورش زنبور عسل683

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

بانک کشاورزی
سید شکرعلی 

حسینی پور
وزارت جهاد کشاورزی720720

بانک کشاورزیباغملک روستای علیا1باغ ملکخوزستانکلنی100پرورش زنبور عسل684
سید عبدالحمید 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 685

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سید عبدالعظیم 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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6آبادانخوزستانخرید ادوات686

-3بهمن -فلکه سده-آبادان

سمت -متری20نرسیده به 

فرعی اول-راست 

پست بانک
سید عدنان 

هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 687
خوزستان ایذه ییالق و 

قشالق
صندوق کارآفرینی امید

سید علی اکبر 

موسوی لب 

رودی

وزارت جهاد کشاورزی400400

2اندیمشکخوزستانپرورش گاو شیری688
اندیمشک پشمینه زار 

مجمتع گاو شیری
بانک کشاورزی

سید علی محمد 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی44404440

صندوق کارآفرینی امیدخیابان شهید هاشمی- ایذه1ایذهخوزستانزنبور داری689

سید علی 

موسوی لب 

رودی

وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 690

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سید غضنفر 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امید2اغاجاری روستای اب باران 1آغاجاریخوزستانزنبور داری691
سید لطفعلی 

افروش
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی19001900سید محسن تفاخصندوق کارآفرینی امیدچغامیش روستای سیدنور2دزفولخوزستانپرورش گاو شیری692

1اهوازخوزستان فروند کلنی زنبور عسل100پرورش 693
اهواز دهستان المی 

روستای جثانیه کوچک
صندوق کارآفرینی امید

سید محسن 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی420420

4ایذهخوزستان راسی50طرح گاوشیری 694
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای قلعه سفید مرغاب
بانک کشاورزی

سید محمد باقر 

صالحی
وزارت جهاد کشاورزی63506350

صندوق کارآفرینی امیدروستای دیلم علیا2دزفولخوزستانپرورش گاوشیری سنتی695
سید محمد 

پژمان
وزارت جهاد کشاورزی16001600

1اهوازخوزستانتولید زنبور عسل696
روستای -مالثانی-خوزستان

بحیر
بانک کشاورزی

سید محمد علی 

عارف زاده
وزارت جهاد کشاورزی640640

بانک توسعه تعاونشهر رفیع روستای عمیه1هویزهخوزستانحصیر بافی697
سید محمد 

مصطفوی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

7آبادانخوزستان(نخلستان  )کشت و توسعه نخیالت 698

خوزستان ابادان چویبده 

کوی امام علی جنب 

ایستگاه پمپاژ اب

صندوق کارآفرینی امید
سید محمد 

مهدوی
وزارت جهاد کشاورزی40004000
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1اهوازخوزستان فروند کلنی زنبور عسل100پرورش 699
اهواز دهستان المی 

روستای جثانیه کوچک
صندوق کارآفرینی امید

سید محمد 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1اهوازخوزستان فروند کلنی زنبور عسل100پرورش 700
اهواز دهستان المی 

روستای جثانیه کوچک
صندوق کارآفرینی امید

سید مصطفی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستانپرورش زنبور عسل701
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای کلدوزخ
بانک کشاورزی

سید مال موسوی 

ده موردی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی702
سید مهدی 

موسوی سواری
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3هندیجانخوزستان هکتار4کشت نخیالت در سطح 703
هندیجان شمالی روستای 

ظلم آباد
صندوق کارآفرینی امید

سید مهران 

موسوی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی25002500

4دزفولخوزستانکارگاه تولیدی خیاطی704
روستای حسین -دزفول 

2خ نگین - کلولی 
بانک توسعه تعاون

سید موسی 

مرادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

1هندیجانخوزستانطرح کشت و پرورش گیاه آلویه ورا705
-هندیجان-خوزستان

روستای ظلم آباد
صندوق کارآفرینی امید

سید وحید 

مستطاب
وزارت جهاد کشاورزی800800

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 706

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیدابوطالب 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امیدروستای خماط- شوش2شوشخوزستان راسی10پرورش گاو شیری 707
سیداحمد 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی12601260

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 708

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدایمان 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 709

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدآمال موسوی 

ده موردی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل710
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
صندوق کارآفرینی امید

سیدبهمن 

حسینی پور 

احمدفداله

وزارت جهاد کشاورزی200200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 711

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدپناه موسوی 

کیا
وزارت جهاد کشاورزی200200
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 712

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیدجلیل 

موسوی 

دهموردی

وزارت جهاد کشاورزی500500

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 713

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

بانک کشاورزی
سیدجمعه 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 714

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیدجواد 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی500500

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 715

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدحاجت مراد 

موسوی پاک
وزارت جهاد کشاورزی400400

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل716
خوزستان اللی روستای 

پاگچ
صندوق کارآفرینی امید

سیدحاجت 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 717

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیدحبیب اهلل 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 718

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدحسن 

موسویان راد
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک توسعه تعاونروستای پگین1رامهرمزخوزستان راسی50پرورش بره 719
سیدحسین 

میرساالری
وزارت جهاد کشاورزی500500

1شوشخوزستانکشت الویه ورا یک هکتار720
شوش بخش مرکزی روستا 

سید موسی
وزارت جهاد کشاورزی500500سیدحمید نجاتبانک کشاورزی

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 721

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیدحیاتقلی 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی400400

1رامهرمزخوزستان رأسی50پرواربندی بره 722
روستای - بخش سلطان آباد

پگین
بانک توسعه تعاون

سیدخدامراد 

میرساالری
وزارت جهاد کشاورزی500500

صندوق کارآفرینی امیدسیار1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل723
سیدخلیل 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400
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1دزفولخوزستان(آلویه ورا)گیاهان دارویی 724
روستای بهروزی منطقه 

دچه سادات
بانک کشاورزی

سیدرحیم 

موسویان فر
وزارت جهاد کشاورزی350350

وزارت جهاد کشاورزی200200سیدرضا حسینیصندوق کارآفرینی امیدروستای ترکو1هفتکلخوزستانزنبورداری و فراوری عسل725

2آبادانخوزستانپرواربندی گوساله726

ابادان بهمنشیرجنوبی 

روستای سادات جنب 

32مسجد امام حسین کوچه

بانک توسعه تعاون
سیدصالح 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی11431143

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 727

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدصفدر 

حسینی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 728

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدعبدالحمید 

موسوی اصل
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک توسعه تعاون13روستای شنه نهر 1خرمشهرخوزستان راسی45پروار بندی گوساله 729
سیدعزیز 

احمدنژاد
وزارت جهاد کشاورزی700700

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 730

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیدعزیزاهلل 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی400400

7دزفولخوزستانمحصوالت سبزی و صیفی731
شهر شمس آباد قلعه نو 

شمس آباد
بانک کشاورزی

سیدعلی غفاری 

راد
وزارت جهاد کشاورزی1300013000

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 732

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

بانک کشاورزی

سیدعلی 

موسوی 

دهموردی

وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 733

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدعلیقلی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1خرمشهرخوزستان راسی45پرواربندی گوساله 734
خرمشهر روستای شنه نهر 

11
بانک توسعه تعاون

سیدقاسم 

احمدنژاد
وزارت جهاد کشاورزی18001800

5ایذهخوزستان(زعفران)تولید گیاهان دارویی 735
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای مال سعید
بانک کشاورزی

سیدقپونی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 736

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیدقدرت اهلل 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی10901090سیدلفته موسویصندوق کارآفرینی امیدروستای سادات-آبادان 2آبادانخوزستانپرورش کاومیش737

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل738
خوزستان اللی روستای 

جعفر اباد
صندوق کارآفرینی امید

سیدمجید 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 739

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدمجید 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستانزنبور740

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیدمحمد 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 741

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدمحمد 

موسوی زاهد
وزارت جهاد کشاورزی400400

2رامهرمزخوزستان رأسی100پرواربندی بره 742
روستای - بخش سلطان آباد

پگین
بانک توسعه تعاون

سیدمحمدرحیم 

میرساالری
وزارت جهاد کشاورزی10001000

بانک کشاورزیهفتکل شهرک دامپروری2هفتکلخوزستانپرواربندی بره743
سیدمحمدرضا 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی38403840

2باغ ملکخوزستانپرورش گوسفند و بز744
خوزستان باغملک روستای 

لران
بانک کشاورزی

سیدمرتضی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی12501250

2باویخوزستانگاوداری شیری745
خوزستان شهرستان باوی 

روستای کوت سید سلطان
پست بانک

سیدناصر 

البوشوکه
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1ایذهخوزستانفرش دستباف746
شهرستان ایذه روستای 

سوسن روستای پیرانشاه
بانک کشاورزی

سیده راضیه 

رضوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

بانک توسعه تعاونروستای قلعه چنگایی- اللی3اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف747

سیده رقیه 

رضوی 

باباحیدری

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400
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1دزفولخوزستانقالی بافی748
روستای شیرین آب خ 

7فروردین لین
صندوق کارآفرینی امید

سیده زهرا 

حسینی 

احمدفداله

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف749
خوزستان شهرستان 

باغملک روستای مال آقا
بانک توسعه تعاون

سیده زهرا 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 750

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیده سکینه 

موسویانی راد
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزی1ایذه روستای کلدوزخ 8ایذهخوزستانقالی بافی751
سیده سمیرا 

موسوی گورابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 752

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیده فاطمه 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1رامهرمزخوزستان رأسی50پرواربندی بره 753
- دهستان سلطان آباد

روستای تنگ تلخ پگین
بانک توسعه تعاون

سیده فاطمه 

میرساالری
وزارت جهاد کشاورزی500500

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف754

-استان خوزستان 

 –شهرستان باغملک 

روستایی چیدن

بانک توسعه تعاون
سیده کوثر 

موسوی نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دزفولخوزستانقالی بافی دست باف755
شهرک حسین کلولی جنب 

تاکسی تلفنی
صندوق کارآفرینی امید

سیده معصومه 

حسینی احمد 

فداله

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1دزفولخوزستانقالی بافی756
روستای شیرین آباد خیابان 

مرداد
بانک توسعه تعاون

سیده هاجر 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1ایذهخوزستانزنبورداری757

استان خوزستان و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

بانک کشاورزی
سیدهادی 

موسوی پاک
وزارت جهاد کشاورزی500500

3دزفولخوزستانتولیدی پوشاک758
بخش شهیون روستای 

دارک
صندوق کارآفرینی امید

سیروس رعنایی 

فر
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

وزارت جهاد کشاورزی200200سیروس سلجوقیبانک توسعه تعاونخوزستان اللی روستایتنبل1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل759
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 760

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400سیما برات پورصندوق کارآفرینی امید

3اللیخوزستانکارگاه خیاطی761

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

گچ کرسا

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450سیما بهداروندبانک توسعه تعاون

2اندیکاخوزستانتولیدی پوشاک زنانه762
جنب -اندیکا سرگچ آبژدان

اداره جهاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450سیما چراغیانبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای اوالد-آبژدان-اندیکا1اندیکاخوزستانتولید فرش دستباف763
سیما خیری 

اوروند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1شوشخوزستان هکتار1کشت آلویه ورا 764
شوش بخش مرکزی 

روستای بیت نصیر
بانک کشاورزی

سیما سگوندی 

پشمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3حمیدیهخوزستانکارگاه تولیدی پوشاک765
روستای - دهستان طراح

دهکده
وزارت صنعت، معدن و تجارت1200910سیمین مزرعهصندوق کارآفرینی امید

پست بانک2ایذه روستای کلدوزخ 1ایذهخوزستانفرش دستباف766
شاپری باقری 

پلمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت جهاد کشاورزی16001600شادی پرویزیصندوق کارآفرینی امیدتمبی چمفراخ3مسجدسلیمانخوزستاناصالح نژاد و پرورش گاو شیری اصیل767

768
تعویض بدنه )نوسازی شناور صیادی 

(چوبی و نصب بدنه فایبرگالس نوساز
12هندیجانخوزستان

هندیجان خیابان بسیج 

کوچه ششم
وزارت جهاد کشاورزی20002000شاکر معرفبانک کشاورزی

10گتوندخوزستانبسته بندی خشکبار و شکر769
سه راهی گتوند به شوشتر 

شهرک صنعتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000شاهپور عسکریبانک کشاورزی

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل770
خوزستان اللی روستای گچ 

کرسا
وزارت جهاد کشاورزی200200شاهین بهداروندصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل771
مسیر جاده قلعه -اندیکا

روستای سید رجب-زراس
پست بانک

شاهین شهبازی 

اورند
وزارت جهاد کشاورزی200200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 772

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400شاولی موسویصندوق کارآفرینی امید

5حمیدیهخوزستان رأسی500پرواربندی بره 773
- شهرستان حمیدیه

روستای طراح
وزارت جهاد کشاورزی36003600شایع سیاحیبانک کشاورزی
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1کارونخوزستانپرورش زنبور عسل774
شهرستان کارون روستای 

1مظفریه 
وزارت جهاد کشاورزی200200شایع کردانیبانک کشاورزی

1دزفولخوزستانقالیبافی775
روستای حسین کلولی 

نگین پنج
صندوق کارآفرینی امید

شب چراغ 

چناری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

776
 راسی با 100پرورش گوسفند داشتی 

ترکیب ژنتیکی جدید
3شوشخوزستان

شوش بخش فتح المبین 

روستای مالحه
وزارت جهاد کشاورزی15001500شجاع سرخهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200شریف داودیبانک کشاورزیَشوشتر روستا شهید قلی پور1شوشترخوزستانزنبورداری777

بانک توسعه تعاونشهرک شیرین آب خ آذر1دزفولخوزستانقالی بافی778
شکر کناری 

الیاسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1ایذهخوزستانزنبور داری779

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400شکراله حاجتیبانک کشاورزی

1اندیکاخوزستانخرده فروشی پوشاک مردانه780
-بخش مرکزی-اندیکا

(ع)شهرک امام حسین
صندوق کارآفرینی امید

شکراله خسروی 

صالح بابری
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450

3اندیکاخوزستانفرآوری پشم و تولید نخهای پشمی781
روستای تلخ -آبژدان-اندیکا

آب
صندوق کارآفرینی امید

شکرخدا صباحی 

بوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت25001800

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 782

خیابان شهید فتاح 

قریشوندی کوچه شهید 

سیروس کاوسی

وزارت جهاد کشاورزی300300شکوفه کاوسیبانک کشاورزی

783
طرح توجیهی اقتصادی زنبورداری 

فروندی150
وزارت جهاد کشاورزی900900شکوه کریمیصندوق کارآفرینی امیدقلعه خواجه--اندیکا2اندیکاخوزستان

784
تعویض بدنه )نوسازی شناور صیادی 

(چوبی و نصب بدنه فایبرگالس نوساز
12هندیجانخوزستان

هندیجان شمالی کوی 

4فرهنگیان شهریار
وزارت جهاد کشاورزی20002000شلیش عبادیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای خارستان-بهبهان2بهبهانخوزستاناحداث باغ نخیالت785
شمس اله 

رشیدی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

صندوق کارآفرینی امیدرامشیر روستای مطبگ1رامشیرخوزستانپرورش قارچ786
شهاب زبیدی 

اصل
وزارت جهاد کشاورزی200200
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787
تعویض بدنه )نوسازی شناور صیادی 

(چوبی و نصب بدنه فایبرگالس نوساز
وزارت جهاد کشاورزی20002000شهرام بالمیبانک کشاورزیهندیجان خیابان حجاب12هندیجانخوزستان

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل788
خوزستان اللی روستای 

جمال آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200شهرام جمال پورصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل789
خوزستان اللی روستای 

خراج
صندوق کارآفرینی امید

شهرام رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

3مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل790
بخش - مسجدسلیمان

نفتک-مرکزی
بانک کشاورزی

شهره فرضی 

کاهکش
وزارت جهاد کشاورزی800800

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل791
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200شهریار صالحوندصندوق کارآفرینی امید

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل792
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200شهال احمدپوربانک کشاورزی

1ایذهخوزستانپرورش مرغ بومی793
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای نوترگی
صندوق کارآفرینی امید

شهال خسروی 

مال امیری
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شهال زنگنهبانک توسعه تعاونباغ ملک روستای دره اسطل1باغ ملکخوزستانقالی بافی794

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300شهال طرفیصندوق کارآفرینی امیدروستای حاجیه1دشت آزادگانخوزستانخیاطی795

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450شهال غیبیبانک توسعه تعاونروستای نیرو وند- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف796

797
طرح نوجیهی تولید فرش و قالی 

دستباف
2اللیخوزستان

خوزستان اللی روستای 

جمال آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400شهناز جمال پوربانک توسعه تعاون

798
اصالح نژاد زنبور عسل بومی و تولید 

ژل رویال
1مسجدسلیمانخوزستان

استان خوزستان مسجد 

سلیمان روستای پنبه کال 

بخش مرکزی تمبی چم 

فراخ

وزارت جهاد کشاورزی200200شهناز حسن پوربانک توسعه تعاون

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل799
خوزستان اللی روستای اره 

ته
وزارت جهاد کشاورزی200200شهناز رییسی خوصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی800
شهرک مهاجرین خ شهید 

طهماسبی
صندوق کارآفرینی امید

شهناز زادتقی 

کوتیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1دزفولخوزستانقالی بافی801
روستای بنوت پایین 

3فرهنگ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شهین چراغیصندوق کارآفرینی امید
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1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 802
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای چگارمان
وزارت جهاد کشاورزی200200شهین گندلیبانک کشاورزی

1اندیکاخوزستاندوخت لباس زنانه803
روستای -آبژدان-اندیکا

سوارآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300شهین یوسفیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای کلگه زار-تشان1بهبهانخوزستان راسی280پرورش گوسفند داشتی 804
شیروان ایمان 

نیک
سازمان امور عشایر ایران500500

1اندیکاخوزستانقالیبافی805
روستای -آبژدان-اندیکا

فردوس آباد دینراک
بانک توسعه تعاون

شیرین احمدی 

صالح بابری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دزفولخوزستانقالی بافی806
سردشت احمدفداله 

روستای دره آبینه
بانک توسعه تعاون

شیرین حسینی 

احمدفداله
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت807
روستای حسین کلولی 

5نگین 
صندوق کارآفرینی امید

شیرین قلی 

جهانبخشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

4دشت آزادگانخوزستانکارگاه خیاطی زنانه808
سوسنگرد روستای مالکیه 

سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20001000شیما سخراییصندوق کارآفرینی امید

809
طراحی و ساخت انواع مصنوعات 

چوبی و وسایل بازی چوبی پارکی
4آبادانخوزستان

آبادان بهمنشیر شمالی 

روستای خرخره
صندوق کارآفرینی امید

صابر درخشان 

هوره
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

810
مواد  )تنی 2000سردخانه دومنظوره 

(لبنی و کشاورزی
15بهبهانخوزستان

 5کیلومتر - خوزستان 

- شیراز-جاده بهبهان 

- کیلومتر یک جاده گرمز 

سردخانه صادق احترامی

وزارت جهاد کشاورزی1100011000صادق احترامیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700صادق باقریصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد-اندیکا2اندیکاخوزستانتولیدی پوشاک811

12اهوازخوزستانپوست کن برنج812
اهواز جاده ساحلی خرمشهر 

روستای خبینه سفلی
وزارت جهاد کشاورزی1000010000صادق بطیعهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی600600صادق بهمئیبانک کشاورزیباغملک روستای اللب2باغ ملکخوزستانکلنی200پرورش زنبور عسل813

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل814
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200صادق جهان بینصندوق کارآفرینی امید

2دزفولخوزستانپرورش گاومیش815
خوزستان دزفول روستای 

دیلم علیا
وزارت جهاد کشاورزی500500صادق حمدانیصندوق کارآفرینی امید

1شوشترخوزستانپرورش زنبور عسل816
شوشتر روستای ابگرمک 

علیا
صندوق کارآفرینی امید

صادق حیدری 

کاه کش
وزارت جهاد کشاورزی200200
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2شوشخوزستانادوات مستقیم کار غالت817
شوش بخش فتح المبین 

روستا فلیح دونار
وزارت جهاد کشاورزی21502150صادق سرخهبانک کشاورزی

818
خرید لوازم کشاورزی برای توسعه 

کشاورزی
2اندیمشکخوزستان

شهرک علی - اندیمشک

آباد خیابان شهدا
وزارت جهاد کشاورزی11801180صادق سگوندبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200صادق شالگهبانک توسعه تعاونروستای بنه علوان1دزفولخوزستانپرورش زنبورعسل819

وزارت جهاد کشاورزی1800018000صادق نصیرزادهبانک کشاورزیآبادان شهرک صنعتی50آبادانخوزستانعمل آوری و بسته بندی میگو و ماهی820

1آبادانخوزستان(نخلستان  )کشت و توسعه نهال و بذر 821
- آبادان روستای طره بخاخ 

17بعداز قایم 
صندوق کارآفرینی امید

صالح ابراهیم 

دیراوی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 822

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
صبا بهرامی ده 

کهنه
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیشوش روستای دوار4شوشخوزستانتوسعه کارگاه تولیدی ادوات کشاورزی823
صدیقه ابراهیمی 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700صدیقه شریفاتبانک توسعه تعاونامیدیه روستای چاه سالم1امیدیهخوزستانتولیدی مانتو و شلوار824

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت825
روستای مهاجرین خیابان 

کشاورز
صندوق کارآفرینی امید

صدیقه عیسوند 

رجبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2ایذهخوزستانپرورش گاو شیری826
روستای -ایذه-خوزستان

کرمعلی وند نوروزی ها
بانک کشاورزی

صدیقه موسوی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت827

روستای مهاجرین خ 

بوستان جنب دبستان 

309میالد پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صغری پورخلیلیبانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانقالیبافی828
روستای حاج -آبژدان-اندیکا

حسن آقا
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صغری دریانوشبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی200200صغری زنگنهصندوق کارآفرینی امیدباغملک روستای ابوالعباس1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل829

وزارت صنعت، معدن و تجارت270270صغری سلیمانیصندوق کارآفرینی امیدقلعه خواجه-اندیکا1اندیکاخوزستانخرده فروشی پوشاک زنانه830

وزارت جهاد کشاورزی200200صغری عوضیبانک کشاورزیهفتکل کوی شهید باهنر1هفتکلخوزستانپرورش زنبور عسل831

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت832
 بین 4روستای کلولی نگین 

4 و 3احسان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری محمودیصندوق کارآفرینی امید

3خرمشهرخوزستانتولیدی پوشاک833
جدیده روستای جدیده 

خیابان اصلی طبقه همکف
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300صفا فردوس نیاصندوق کارآفرینی امید
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صندوق کارآفرینی امیدبنه حیدر-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 834
صفدر اسدی 

درویش آدمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی40004000صفر رحیمیصندوق کارآفرینی امید2ایذه روستای کلدوزخ 9ایذهخوزستانگیاهان دارویی835

وزارت جهاد کشاورزی200200صفر میرنو ترکیپست بانکسیار1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل836

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 837

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400صفقلی موسویصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونخوزستان اللی روستای تراز4اللیخوزستاناشتغال و تولید فرش دستباف838
صفیه نجفی 

حاجیور
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450

1امیدیهخوزستانزنبورداری839

- استان خوزستان 

بخش - شهرستان امیدیه 

روستای قلعه - جایزان 

حمود

بانک کشاورزی
صمد چکی 

نژادیان
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 840

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400صنوبر موسویصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل841
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200صولت هزاریانصندوق کارآفرینی امید

3هندیجانخوزستانتجهیز و نوسازی ادوات صیادی842
بندر صیادی - هندیجان 

سجافی
وزارت جهاد کشاورزی10001000ضرغام حیاتیبانک کشاورزی

4دشت آزادگانخوزستانپرورش الویه ورا843
روستای - دشت ازادگان 

چوالنه
بانک توسعه تعاون

طاهره بیت 

حردان
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره سلیمانیبانک توسعه تعاونباغ ملک روستای دم اب1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف خانگی844

1بهبهانخوزستانکپوبافی845
روستای پیازکار جنب خانه 

بهداشت
صندوق کارآفرینی امید

طاهره سیاهی 

یوسفی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اندیکاخوزستانقالبافی846
-بخش مرکزی-انددیکا

روستای دینراک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طال احمدیپست بانک

2دزفولخوزستانقالی بافی847

شهرک عدالت خ امام 

متری 10خمینی کوچه 

3بهاران 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طال دره قایدیصندوق کارآفرینی امید
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3ایذهخوزستانتولید سنگ مرمریت848
بخش -ایذه-خوزستان

روستای گیالن-سوسن
صندوق کارآفرینی امید

طال شهپری 

ویرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت849
جاده سردشت پادگان کوثر 

بین سبز اب سر بیشه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طوبی باقری اصلصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400طوبی شمسیبانک توسعه تعاونروستای الرزندان- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف850

1دزفولخوزستانقالی بافی851
روستای حسین کلولی خ 

4 نبش نگین 5احسان 
صندوق کارآفرینی امید

طوبی گنجعلی 

وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3دزفولخوزستانپرورش گاومیش سنتی852
صفی آباد خیابان عمار 

893پالک 
وزارت جهاد کشاورزی22002200طیبه افراختهبانک کشاورزی

2آغاجاریخوزستانپرورش بلدرچین853
- شهرستان آغاجاری 

شهرک بالل- جولکی
وزارت جهاد کشاورزی650650طیبه جباریبانک توسعه تعاون

14شادگانخوزستانکارخانه بسته بندی854

روستای - دهستان جفال 

جنب بازرگانی - شاولی 

میرهاشمی

پست بانک
طیبه شاه ولی 

کوه شوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت1500015000

1اندیکاخوزستانقالیبافی855
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای دینراک
پست بانک

ظریفه بارانی بره 

بی چاست
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3کارونخوزستانرأس100پرواربندی گوساله گاومیش 856

جاده اهواز آبادان مجتمع 

پرورش ماهی آزادگان واحد 

علوفه کاری

وزارت جهاد کشاورزی60406040عارف حزباویبانک کشاورزی

1دزفولخوزستانکارگاه خیاطی857

شهرک شهید مطهری 

جنب مخابرات منزل 

امیرآبادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عاطفه امیرآبادصندوق کارآفرینی امید

پست بانکاغاجاری، روستای جولکی1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل858
عاطفه جشیره 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1آغاجاریخوزستانفروشگاه پوشاک859

- استان خوزستان

خیابان -شهرستان آغاجاری

اصلی جنب نانوایی صیاحی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عاطفه سرداریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی280280عاطفه علی پورصندوق کارآفرینی امیدرامشیر سن1رامشیرخوزستانقارچ خوراکی860

861
طرح توجیهی تولید فرش و قالی 

دستباف
1اللیخوزستان

خوزستان اللی روستای 

گوراب سرخ
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450عاطفه کهزادیبانک توسعه تعاون
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1ایذهخوزستانفرش دستباف862
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای راسفند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عالم مرادیبانک توسعه تعاون

2اندیکاخوزستانتولید مصنوعات چرمی863
شهرستان - خوزستان 

روستای الیاس- اندیکا 
بانک توسعه تعاون

عایشه محبی 

نورالدین وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

وزارت جهاد کشاورزی25002500عباس افتخارزادهبانک کشاورزیشوش چنانه روستا ترویح5شوشخوزستان هکتار5کشت آلویه ورا 864

1شوشخوزستان هکتار1کشت الویه ورا 865
شوش بخش مرکزی 

روستای شیخ حسن
وزارت جهاد کشاورزی500500عباس امیریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200عباس پادامبانک کشاورزیروستای کوت نواصر1کارونخوزستانپرورش زنبور عسل866

10خرمشهرخوزستانتولید سبزی و صیفی گلخانه ای867
خرمشهر حفار شرقی 

روبروی تصفیه خانه
وزارت جهاد کشاورزی1500015000عباس چعبیبانک کشاورزی

1دزفولخوزستانپرورش گاومیش شیری868
خوزستان دزفول روستای 

دیلم علیا
وزارت جهاد کشاورزی500500عباس حمدانیبانک توسعه تعاون

1هندیجانخوزستان هکتار1/5کشت نخیالت در سطح 869
روستای چم - هندیجان

کلگه
وزارت جهاد کشاورزی750750عباس حیاتیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 870

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200عباس زارعیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیگتوند عقیلی سماله1گتوندخوزستانپرورش و بسته بندی قارچ دکمه ای871
عباس سعیدی 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی400400

300300عباس سواریبانک توسعه تعاونشهر رفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی872
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3بهبهانخوزستانپرورش زنبورداری873
بهبهان منصوریه پشت 

گاوداری مظلومی
بانک کشاورزی

عباس قمبری 

بردزرد
وزارت جهاد کشاورزی12001200

2ایذهخوزستانتولید تیرچه، بلوک و قطعات بتنی874

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای بردگپی سمت 

راست کوچه ژاله

پست بانک
عباس کیانپور 

اتابکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت750750

وزارت جهاد کشاورزی16001600عباس محسنیصندوق کارآفرینی امیدروستای شهید کریمی2دزفولخوزستانراسی15پرورش گاومیش سنتی875
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1شوشخوزستان فروندی50پرورش زنبور عسل 876

بخش  –شوش  –خوزستان 

فتح المبین دهستان چنانه 

-روستای سرخه صالح داود 

4چهار باهنر پالک 

وزارت جهاد کشاورزی200200عباس مسحنهبانک کشاورزی

2ایذهخوزستانکارگاه تولید قطعات بتنی877

 1ایذه جاده روستای کهباد 

شهید مرادیان روبروی تاالر 

جام جم

وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400عباس مقصودیبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستاندامداری سنتی تولید شیر گاومیش878
دزفول روستای شهید 

بهشتی
صندوق کارآفرینی امید

عباس یباره 

دیلمی
وزارت جهاد کشاورزی900900

3شوشخوزستان راسی15پرورش گاومیش 879
روستای مقداد خیابان امام 

حسن عسکریس ع
صندوق کارآفرینی امید

عبد کعبی ال 

کثیری
وزارت جهاد کشاورزی22002200

880
پرورش توام گاومیش با ماهیان بومی 

گرمابی
56کارونخوزستان

 کیلومتری جاده اهواز 20

مجتمع پرورش- ابادان   

روستای- ماهی ازادگان   

سویسه

بانک کشاورزی
عبداالمام 

حمیدی اصیل
وزارت جهاد کشاورزی108000108000

6آبادانخوزستان(نخلستان)کشت و توسعه نهال و بذر 881
خوزستان آبادان شلحه 

10ثوامر فرهنگ 
صندوق کارآفرینی امید

عبداالمام 

غانمیان
وزارت جهاد کشاورزی42004200

وزارت جهاد کشاورزی13101310عبداالمیر خنفریصندوق کارآفرینی امیدروستای خرخره- آبادان 3آبادانخوزستانپرورش گاومیش882

بانک کشاورزیکهباد- هندیجان 4هندیجانخوزستانخرید بدنه لنج فایبر گالس883
عبدالحسن 

مهدوی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

صندوق کارآفرینی امیدمیانرود روستای عبدالنبی2دزفولخوزستانپرورش گاومیش سنتی884
عبدالحسین ال 

کثیر
وزارت جهاد کشاورزی16001600

885
تعویض بدنه )نوسازی شناور صیادی 

(چوبی و نصب بدنه فایبرگالس نوساز
12هندیجانخوزستان

هندیجان شمالی کوی 

پاسداران
بانک کشاورزی

عبدالحسین 

بحرکانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1باغ ملکخوزستانکلنی100پرورش زنبور عسل886
باغملک ابالعباس روستای 

درب
بانک کشاورزی

عبدالحسین 

بهزادی
وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانکارگاه حصیر بافی887
عبدالحسین 

سواری
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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888
گردشگری - مجتمع بوم گردی 

عبدالخان
10شوشخوزستان

بخش شاوور دهستان 

روستای سد - آهودشت 

 کیلومتری بزرگراه 5شاوور 

اهواز-- شوش

صندوق کارآفرینی امید
عبدالحسین 

عبدالخان
35003500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2حمیدیهخوزستانساخت و تعمیر ادوات کشاورزی889

شهرستان حمیدیه جاده 

روستای - اهواز سوسنگرد 

سید یابر

صندوق کارآفرینی امید
عبدالحسین 

عفراوی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

3شوشترخوزستانپرورش گاو شیری890
شوشتر روستای سوفان 

سفلی
بانک کشاورزی

عبدالحسین 

فوادی
وزارت جهاد کشاورزی62606260

5دزفولخوزستان راسی100گاوشیری 891

 - متر بعد از بن جعفر 700

 سمت چپ دامداری

گوهردوست

بانک کشاورزی
عبدالحسین 

گوهر دوست
وزارت جهاد کشاورزی59005900

6رامهرمزخوزستان رأسی200پرواربندی گوساله 892

مجتمع دامپروری 

- شهرستان رامهرمز

روستای غویله

بانک کشاورزی
عبدالرحمان 

جالل زاده
وزارت جهاد کشاورزی80008000

5آبادانخوزستانپرورش میگو893

روستای - شهرستان آبادان 

مزارع پرورش - چویبده 

کانال آبرسانی سی - میگو 

مزرعه شماره شش- پنج 

صندوق کارآفرینی امید
عبدالرحیم 

صباحی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

20دشت آزادگانخوزستانتولید ادوات کشاورزی894

دشت ازادگان جاده اصلی 

اهواز سوسنگرد شهر کوت 

سید نعیم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100004500عبدالرضا خلفیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونشهرک کوثر-دزفول 1دزفولخوزستانگوسفند-پرواربندی دام 895
عبدالرضا 

شکوهی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی880880

6دزفولخوزستانکشت و پرورش گیاهان دارویی896

دزفول روستای سنجر ، 

اراضی واقع در دهستان 

بنوار ناظر

وزارت جهاد کشاورزی55005500عبدالرضا طافیبانک کشاورزی

5امیدیهخوزستانپرواربندی گوساله897

- استان خوزستان 

بخش - شهرستان امیدیه 

چاه سالم - مرکزی 

روستای حبابه علیا

بانک توسعه تعاون
عبدالرضا عرب 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی14001400
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4باغ ملکخوزستانتولید انواع صنایع چوب898
خوزستان شهرستان 

باغملک قلعه تل
پست بانک

عبدالرضا 

عسکری
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

2آغاجاریخوزستان راسی7پرورش گاوشیری 899
- شهرستان آغاجاری

روستای چشمه چم نظامی
وزارت جهاد کشاورزی780780عبدالرضا ملحانیبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستان راسی10گاومیش شیری 900
استان خوزستان شهرستان 

دزفول روستای دیلم علیا
پست بانک

عبدالزهرا 

سعیدی
وزارت جهاد کشاورزی15601560

300300عبدالزهرا سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانکارگاه حصیر بافی901
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت جهاد کشاورزی20002000عبدالعباس ثابتصندوق کارآفرینی امیدهندیحان شمالی3هندیجانخوزستان هکتار4کشت نخیالت در سطح 902

903
واحد تولید گلخانه ای گلها و گیاهان 

زینتی
بانک کشاورزیروستای بن جعفر6دزفولخوزستان

عبدالعظیم پنبه 

زن
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

2آبادانخوزستاندامداری904
 6روستای رمیله رسالت 

1پالک
صندوق کارآفرینی امید

عبدالعظیم 

فرحانی پور
وزارت جهاد کشاورزی1160580

2خرمشهرخوزستان راسی100پروار بندی گوساله 905
خرمشهر جاده امام جعفر 

صادق مجتمع دامداری
بانک کشاورزی

عبدالفاضل 

سلطانی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی40004000

906
 متر 300)گلخانه در مقیاس کوچک

(مربع
صندوق کارآفرینی امیدهفتگل روستای امام صفی1هفتکلخوزستان

عبدالکاظم 

زبیدی
وزارت جهاد کشاورزی450450

907
کشت نهال برحی کشت بذر 

(یونجه کاری)یونجه
پست بانکشادگان روستای علگه2شادگانخوزستان

عبدالکریم 

جاسمی 

دریساوی نژاد

وزارت جهاد کشاورزی18001800

صندوق کارآفرینی امیدگتوند عقیلی روستای حیدر2گتوندخوزستانپرواربندی گوساله908
عبدالکریم کریم 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی920920

وزارت جهاد کشاورزی200200عبداهلل شهریاریبانک کشاورزیباغملک روستای چلچلک1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل909

1آبادانخوزستانپرورش گیاه دارویی آلویه ورا910
-منیوحی-آبادان-خوزستان

نهره کوت
بانک کشاورزی

عبدالمجید 

عبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3هندیجانخوزستاننخیالت911
روستای جیری - هندیجان 

سفلی
صندوق کارآفرینی امید

عبدالمهدی 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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912
گلخانه مکانیزه تولید گل فاز اول 

 متر مربع4000
5شوشخوزستان

خوزستان شوش دانیال ع 

غرب کرخه روستای 

عنکوش

وزارت جهاد کشاورزی70007000عبداله بهمنبانک کشاورزی

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل913
خوزستان اللی روستای 

حتی
صندوق کارآفرینی امید

عبداله خدری 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی200200عبداله داودیصندوق کارآفرینی امیدسرحوض باال-دشتگل-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 914

5هندیجانخوزستانخرید بدنه لنج فایبر گالس915
دریای خلیج - هندیجان

فارس
بانک کشاورزی

عبداله شعبان 

وند
وزارت جهاد کشاورزی20002000

وزارت جهاد کشاورزی400400عبداله صیاحیبانک کشاورزیجزیره سادمانی- آبادان 2آبادانخوزستان(نخلستان)کشت و توسعه نهال و بذر 916

3شوشترخوزستانپرواربندی گوساله917

شوشتر جاده کشت و 

صنعت کارون مجتمع 

دامپروری وزین دام

بانک کشاورزی
عبداله عبدالهی 

عام
وزارت جهاد کشاورزی44004400

وزارت جهاد کشاورزی1300013000عبداله مجلسیبانک کشاورزیروستای گیداری15شادگانخوزستانکارگاه بسته بندی خرما918

1اندیکاخوزستانفروندی100پرورش زنبور عسل919
عشایر -بخش چلو-اندیکا

برهان عالی
صندوق کارآفرینی امید

عبدشاه نجفی 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیدهستان گمبوعه4حمیدیهخوزستان رأسی500پرواربندی بره 920
عبدعلی عبودی 

عیسی
وزارت جهاد کشاورزی14001400

وزارت جهاد کشاورزی10001000عبدعلی عناناتیصندوق کارآفرینی امیدهندیجان روستای کپرها2هندیجانخوزستان هکتار2کشت نخیالت در سطح 921

1ایذهخوزستانپرورش زنبور عسل922
خوزستان شهرستان ایذه 

روستی کولفرح
بانک کشاورزی

عبده حسن 

موسویان
وزارت جهاد کشاورزی400400

923
شرکت تعاونی یاس کرخه تاالر 

برگزاری جشن و عروسی یاس
2دشت آزادگانخوزستان

شهرستان دشت ازادگان 

روستای احیمر
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000عدنان سعیدیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی924

روستای مهاجرین خ 

گلچین روبروی مخابرات 

703پالک 

بانک توسعه تعاون
عروس عبدالهی 

آسترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

925
انبار نگهداری و مواد غذایی در 

سردخانه
17اهوازخوزستان

 جاده اهواز 20کیلومتر 

اندیمشک بعد از روستای 

الباجی روبرو جایگاه سوخت

وزارت جهاد کشاورزی4500045000عزیز بعاجیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی700500عزیز مرادیصندوق کارآفرینی امیدگتوند کیارس مهدی آباد2گتوندخوزستانگاو شیری926
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1اندیکاخوزستانطرح آسیاب کردن گندم927
-بخش آبژدان-اندیکا

روستای احمد آباد قیطاس
بانک توسعه تعاون

عزیزقلی ظاهری 

عبده وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت810810

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 928

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

پست بانک
عسکر کاوسی 

بلوتکی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک توسعه تعاونسرگچ- اندیکا1اندیکاخوزستانقالی بافی929
عصمت احمدی 

نورالدین وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عصمت پنامصندوق کارآفرینی امیدشهیون روستای اسالم آباد1دزفولخوزستانقالی بافی930

6ایذهخوزستانتولیدی سبزی و صیفی931

استان خوزستان شهرستان 

 روستای 1ایذه بخش 

میانگران سفلی

وزارت جهاد کشاورزی35003400عصمت لموچیبانک کشاورزی

932

طرح توجیه اقتصادی و فنی بسته 

بندی سبزیجات و صیفی جات به 

روش وکیوم کوینگ

15دزفولخوزستان
شهرستان دزفول بعد از 

چهارراه روستای انجیرک
وزارت جهاد کشاورزی3296232962عظیم رحمتیبانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانقالیبافی933
روستای -آبژدان-اندیکا

کوشک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عفت القاصیبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانقالی بافی934
محمدبن جعفر خ مصطفی 

خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عفت سگوندیبانک توسعه تعاون

2امیدیهخوزستاناحداث و راه اندازی باشگاه بدنسازی935

امیدیه روستای چاه سالم 

روبروی زمین ورزشی منزل 

شخصی عقیل زرگان 

شریفات

صندوق کارآفرینی امید
عقیل زرگان 

شریفات
وزارت ورزش و جوانان19201920

2هندیجانخوزستانکاشت نخیالت و توسعه باغات936

استان خوزستان شهرستان 

دهستان - هندیجان 

حسین آباد روستای غرابی 

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی20002000علوان شعبانیصندوق کارآفرینی امید

4ایذهخوزستانتولیدی سبزی و صیفی937

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش مرکزی حومه 

شرقی چهارتنگ علیا

وزارت جهاد کشاورزی45004500علی اصغر براتیبانک کشاورزی
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 938

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

صندوق کارآفرینی امید
علی اصغر 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3هندیجانخوزستان هکتار4کشت نخیالت در سطح 939
هندیجان جنوبی روستای 

چم شعبان
وزارت جهاد کشاورزی20002000علی اکبر حیدریصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانپرورش قارچ940
روستای -قلعه خواجه-اندیکا

کریم آباد
بانک توسعه تعاون

علی اکبر 

خسروی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1ایذهخوزستانزنبور داری941

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400علی امیریبانک کشاورزی

3رامهرمزخوزستانپرواربندی گوساله یکصد رأسی942
- شهرک صنعتی دامپروری

روستای غویله سادات
وزارت جهاد کشاورزی40004000علی بارونیانبانک کشاورزی

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 943
-بخش آبژدان-اندیکا

روستای اسالم آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200علی باقریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی300300علی باقریصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 944

2رامهرمزخوزستانراسی100پرواربندی بره 945
روستای یوسف - رامهرمز 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی بهوندیوسفیبانک توسعه تعاون

5باغ ملکخوزستانطرح گلخانه946

خوزستان شهرستان 

باغملک آلخورشید نواحی 

زمینهای روستای گالبوندان

وزارت جهاد کشاورزی70007000علی بیژنیبانک کشاورزی

947
طرح توجیهی اقتصادی و اصالح نژاد 

 رأسی150بره پرواری 
صندوق کارآفرینی امید5مهاجرین لین 2دزفولخوزستان

علی پاپی زاده 

پالنگان
وزارت جهاد کشاورزی16001600

2مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل948

بخش - مسجدسلیمان

دانشگاه ازاد منازل -مرکزی

شهرک برق

وزارت جهاد کشاورزی400400علی جمالیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200علی جهانگیریصندوق کارآفرینی امیداللی روستا پاگچ1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل949

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل950
خوزستان اللی روستای 

ایرانشهر
وزارت جهاد کشاورزی200200علی جهانگیریصندوق کارآفرینی امید

1شوشخوزستان فروندی50پرورش زنبور عسل 951
بخش شاوور دهستان 

شاوور روستای مالک اشتر
وزارت جهاد کشاورزی200200علی چنانیبانک کشاورزی
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پست بانکاندیکا روستای قاسم آباد2اندیکاخوزستانتولید تیرچه بلوک و قطعات بتونی952
علی حسین پور 

قندعلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

2اندیکاخوزستانخرده فروشی انواع پوشاک ایرانی953
-بخش آبژدان-اندیکا

شهرک میثم
بانک توسعه تعاون

علی حسین 

محمدی 

نورالدین وند

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل954
خوزستان اللی روستای 

حتی
وزارت جهاد کشاورزی200200علی خدری پورصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل955
خوزستان اللی روستای 

حتی
وزارت جهاد کشاورزی300300علی خدری فامصندوق کارآفرینی امید

1کارونخوزستانپرورش زنبور عسل956
شهرستان کارون کوت 

88نواصر خیابان یک پالک 
وزارت جهاد کشاورزی200200علی خنفریبانک کشاورزی

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل957
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی400400علی داودیصندوق کارآفرینی امید

3بهبهانخوزستانتیرچه و بلوک958
سه راهی دودانگه نبش 

جاده بهبهان رامهرمز
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700علی راسارپست بانک

3اندیمشکخوزستان راسی150پرواربندی گوساله959
بخش الوار روستای قلعه 

بردی
بانک کشاورزی

علی رحم رفیعی 

منش
وزارت جهاد کشاورزی57605760

وزارت جهاد کشاورزی600600علی رضا قنبریبانک کشاورزیروستای پسکره-باغملک1باغ ملکخوزستانکلنی200پرورش زنبور960

بانک توسعه تعاوندزفول1دزفولخوزستانپرورش زنبورعسل961
علی رضا 

محمودی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبور عسل962
شهرک - مسجدسلیمان

صنعتی
بانک کشاورزی

علی رضا 

محمودی برام
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل963
خوزستان اللی روستای 

میانرودان
بانک توسعه تعاون

علی رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

5شوشترخوزستانپرورش گاومیش شیری صنعتی964
 روستای 4شوشتر بخش 

فیاض آباد
وزارت جهاد کشاورزی94009400علی زلقیبانک کشاورزی

2امیدیهخوزستانتولید محصوالت بتنی965

امیدیه روستای امیر 

المومنین خیابان مسجد 

روبروی حسینیه

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000علی زیدونیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانواحد پرورش قارچ966
روستای - ایذه- خوزستان

ناشلیل
وزارت جهاد کشاورزی200200علی سعیدیصندوق کارآفرینی امید
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1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل967
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
بانک کشاورزی

علی سلیمانی 

کرتالئی
وزارت جهاد کشاورزی200200

300300علی سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیربافی968
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل969
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200علی صالحیبانک توسعه تعاون

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبور عسل970
نرسیده به دو راه اللی 

روبروی امامزاده پیر بتولی
بانک کشاورزی

علی ضامن 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

971
بذکار کودکار کشت مستقیم توتپلج 

 ردیفه ایرانی13متری 2/5
1دشت آزادگانخوزستان

سوسنگرد روستای مالکیه 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی342342علی طرفیبانک کشاورزی

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل972
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

علی ظاهری 

عبده وند
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دزفولخوزستانراسی100پرواربندی بره 973
استان خوزستان شهرستان 

دزفول روستای شیرین آب
پست بانک

علی عیسی وند 

دهداری
وزارت جهاد کشاورزی500500

1باغ ملکخوزستانپرورش گاو شیری974
باغملک قلعه تل روستای 

چشمه گرگی
وزارت جهاد کشاورزی850850علی قاسمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی400400علی قالوندیصندوق کارآفرینی امیداندیمشک شهید بهشتی1اندیمشکخوزستانپرورش و نگهداری زنبور عسل975

2باغ ملکخوزستانکلنی200زنبور 976
روستای قلعه تل ـ خیابان 

شهیدنوروزی
بانک کشاورزی

علی قیصر 

حمیدیان
وزارت جهاد کشاورزی400400

5ایذهخوزستانپرورش بلدرچین977
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای کمالوند
بانک کشاورزی

علی قیصر 

سعیدی پور
وزارت جهاد کشاورزی68006800

وزارت جهاد کشاورزی200200علی قیصری فربانک کشاورزیباغملک روستای چیدن1باغ ملکخوزستانکلنی100پرورش زنبور عسل978

2اندیکاخوزستانتوزیع پخش مواد غذایی وپروتینی979
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای چگارمون
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500علی کاظمیصندوق کارآفرینی امید

980
تولید و تعمیر ادوات و ماشین آالت 

کشاورزی
2دزفولخوزستان

شهرک شهید منتظری 

115جنب اورژانس 
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000علی کرد نژادبانک توسعه تعاون

1اندیمشکخوزستانپرورش زنبور عسل981
خوزستان اندیمشک کوی 

لور خ میثم تمار
وزارت جهاد کشاورزی400400علی کرکیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدایذه روستای تلخ آب1ایذهخوزستانزنبورداری982
علی کرم 

خسروی گیالنی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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1دزفولخوزستانپرواربندی گوسفند983
بخش شهیون -دزفول

روستای حسن آقا
وزارت جهاد کشاورزی13201320علی کریمیان رادبانک توسعه تعاون

1ایذهخوزستانواحد گوسفند داشتی984
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای پر سوراخ
بانک توسعه تعاون

علی کوشش 

منش
وزارت جهاد کشاورزی900900

1اندیمشکخوزستانپرورش زنبور عسل985

خوزستان اندیمشک کوی 

لور خ شهید شیرمهد نبش 

 شهریور27

وزارت جهاد کشاورزی500500علی محبی پوربانک کشاورزی

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 986

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200علی محمد آتونصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستانبلوک زنی987
خوزستان باغملک روستای 

دوراهی اسالم اباد
بانک توسعه تعاون

علی محمد 

تامرادی منگنانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

6ایذهخوزستانگلخانه سبزی و صیفی جات988
روستای - دهدز-ایذه 

چلیساد
بانک کشاورزی

علی محمد 

کیانی ده کیانی
وزارت جهاد کشاورزی75007500

3شوشترخوزستان راسی100پروار بندی گوساله 989
مجتمع .خوزستان شوشتر

دامپروری شهرستان شوشتر
وزارت جهاد کشاورزی55225522علی محمدزادهبانک توسعه تعاون

990
طرح توجیه فنی و اقتصادی تولید قلم 

نی دزفولی
4دزفولخوزستان

-دزفول-استان خوزستان

-3خیابان نور-کوی پیام نور

36پالک 

وزارت جهاد کشاورزی40004000علی محمودیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 991

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی440440علی موسوی پورصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری992

 –خوزستان ایذه 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

صندوق کارآفرینی امید
علی موسوی لب 

رودی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی500500علی موالئیصندوق کارآفرینی امیدسیار2مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبور عسل993

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 994

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

بانک کشاورزی
علی نجات 

کاوسی
وزارت جهاد کشاورزی400400
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1رامهرمزخوزستان رأسی60پرواربندی بره 995
روستای - بخش سلطان آباد

شاه ابوالقاسم
وزارت جهاد کشاورزی600600علی نری میسابانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 996
قلعه خواجه شهرک -اندیکا

بنیادمسکن
وزارت جهاد کشاورزی200200علی نقدی پورصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی500500علی نوروزیصندوق کارآفرینی امید.........اندیمشک1اندیمشکخوزستانزنبورداری997

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000علی نوروزی زادپست بانکایذه روستای میانگران علیا3ایذهخوزستانتولید انواع موزاییک998

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل999
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200علی هزاریانصندوق کارآفرینی امید

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنیور عسل1000
روستای چشمه شیرین 

شیخ آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200علی یادگاریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی17721772علی یار اسدیبانک توسعه تعاونگتوند روستای چغامله3گتوندخوزستانکشت گیاه دارویی آوشین1001

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1002
خوزستان اللی روستای 

انبارسفید ملک آباد
صندوق کارآفرینی امید

علی یار 

محمدحسینی 

حاجیور

وزارت جهاد کشاورزی200200

1دزفولخوزستانرأس100پرواربندی بره 1003
روستای شهرک -دزفول 

10گلستان -انقالب 
پست بانک

علیرضا اسمعیلی 

قلعه عبدالشاهی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1باغ ملکخوزستان(بره)پلواربندی1004

شهرستان -استان خوزستان

-شهر صیدون-باغملک

روستای دره زرد

وزارت جهاد کشاورزی10001000علیرضا آذربانک کشاورزی

1005
طرح توجیه اقتصادی و فنی تولید گل 

رز در گلخانه
7دزفولخوزستان

خیابان ابوریحان -دزفول

بین سعیدی و سبحانی 

1مجتمع ایثار واحد

وزارت جهاد کشاورزی1100011000علیرضا تمینیبانک کشاورزی

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1006
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
بانک توسعه تعاون

علیرضا 

خورشیدنیا
وزارت جهاد کشاورزی560560

وزارت جهاد کشاورزی280280علیرضا رشتیصندوق کارآفرینی امیدرامشیر ابوعلیمه1رامشیرخوزستانپرورش قارچ خوراکی1007

وزارت جهاد کشاورزی10001000علیرضا محمدیانبانک توسعه تعاونروستای یوسف آباد1رامهرمزخوزستان رأسی100پرواربندی بره 1008

6هندیجانخوزستانراسی200پرواربندی گوساله 1009

- جاده ماهشهر –هندیجان 

نرسیده به روستای حسین 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی70007000علیرضا ملک زادهبانک کشاورزی
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وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا نامجوپورپست بانکشوش هفت تپه1شوشخوزستان فروندی50پرورش زنبور عسل 1010

1ایذهخوزستان(پرورش زنبورعسل)زنبورداری 1011

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
علیمراد موسوی 

ده موردی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1باغ ملکخوزستان راسی50پرورش گوسفند1012

خوزستان شهرستان 

باغملک بخش مرکزی 

روستای کلگه

وزارت جهاد کشاورزی13001300عمران ممبنیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500عوید بن سعیدبانک توسعه تعاونروستای حاجی چراغ2رامهرمزخوزستان رأسی10اصالح نژاد گاو شیری 1013

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1014
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
صندوق کارآفرینی امید

عیدی محمد 

طالییان 

کهگیلویه

وزارت جهاد کشاورزی200200

2شوشترخوزستانتیرچه صنعتی1015

شوشتر جاده مسجدسلیمان 

 روستای 10کیلومتر 

پیرگاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000عیسی دهداروندپست بانک

2باویخوزستانگاوداری شیری1016
خوزستان شهرستان باوی 

روستای گبری
وزارت جهاد کشاورزی920920عیسی سعیدیبانک کشاورزی

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1017

بلوار -قلعه خواجه-اندیکا

امیرالمومنین خ شهید 

فهمیده شرقی

صندوق کارآفرینی امید
عیسی نقدی پور 

بیرگانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت990990غازی ال بوغبیشبانک توسعه تعاونرامشیر روستای مریبی4رامشیرخوزستانتولید شن و ماسه1018

300300غضبان سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1019
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1020
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200غضنفر هزاریانصندوق کارآفرینی امید

1شوشخوزستانکشت الویه ورا1021
شوش بخش فتح المبین 

روستای مالحه
وزارت جهاد کشاورزی250250غفران سرخهبانک کشاورزی

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1022
خوزستان اللی روستای 

پرقوچان
وزارت جهاد کشاورزی300300غالم جهانبخشصندوق کارآفرینی امید

1شوشترخوزستانزنبورداری1023
شوشتر روستای ملکی 

خیابان جهاد
وزارت جهاد کشاورزی200200غالم غیبی زادهصندوق کارآفرینی امید
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10دزفولخوزستانقطعه بندی مرغ1024
گاومیش آباد غربی جاده 

زاویه آب روبرو منبع آب
بانک توسعه تعاون

غالمحسین 

ترابی برزگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000

3هندیجانخوزستان رأسی100پرواربندی گوساله 1025

 10- شهرستان هندیجان

کیلومتری جاده هندیجان 

مجتمع  –ماهشهر 

دامپروری روستای چم کنار

وزارت جهاد کشاورزی29602960غالمحسین ثابتبانک کشاورزی

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1026

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

غالمحسین 

موسوی تنگ 

ریگ

وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی24002400غالمرضا بهاروندبانک کشاورزیاندیمشک4اندیمشکخوزستان راسی500پروار بندی بره 1027

4باغ ملکخوزستانطرح گلخانه1028

خوزستان شهرستان 

باغملک آلخورشیدنواحی 

زمینهای روستای لران

وزارت جهاد کشاورزی58005800غالمرضا بیژنیبانک کشاورزی

1شوشترخوزستانزنبورداری1029
شوشتر روستای ابگرمک 

علیا
صندوق کارآفرینی امید

غالمرضا تقی 

پور بیرگانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1دزفولخوزستانگاومیش داری1030

شهرستان دزفول 

شهرمیانرود روستای دیلم 

1علیا خیابان 

بانک کشاورزی
غالمرضا سلیمان 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1031
کارگزار توزیع و فروش نهاده های 

کشاورزی
3باغ ملکخوزستان

خوزستان باغملک میداوود 

جنب نیروی انتظامی
بانک کشاورزی

غالمرضا کاظمی 

ممبینی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

3بهبهانخوزستانتولید مبلمان و مصنوات چوبی1032
روستای اسالم اباد علیا 

خیابان اصلی
بانک توسعه تعاون

غالمرضا هدایتی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت19001900

1033

فراوری و بسته بندی میگو وتولید 

فراورده های برگری و کنسروی از 

ماهی و میگو

50آبادانخوزستان

جاده قفاص روبروی بندر 

چویبده شرکت تبرید 

محاسب

وزارت صنعت، معدن و تجارت5000050000غالمعباس حیاتیبانک کشاورزی

1دزفولخوزستاناحداث باغ مرکبات1034
اراضی زارعی - دزفول 

سنجر
بانک کشاورزی

غالمعباس 

عسکری پور
وزارت جهاد کشاورزی330330

وزارت جهاد کشاورزی200200غالمعباس مردایصندوق کارآفرینی امیدشوشتر روستای ماهور1شوشترخوزستانزنبورداری1035
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پست بانکگتوند کیارث4گتوندخوزستانپرواربندی گوساله و گاومیش1036
غالمعلی جمال 

پور
وزارت جهاد کشاورزی19621962

بانک توسعه تعاونشهرک حمزه2دزفولخوزستانپرورش گاو شیری صنعتی1037
غالمعلی 

سخاوت نیا
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1038
 راسی با 100پرورش گوسفندداشتی 

ترکیب ژنتیکی جدید
3شوشخوزستان

شوش بخش فتح المبین 

روستای ترویح
وزارت جهاد کشاورزی15001500فارس چنانیبانک کشاورزی

10شوشخوزستان هکتار10کشت الویه ورا 1039
شوش بخش مرکزی 

روستای احمد موال
وزارت جهاد کشاورزی50005000فارس کعببانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی36403640فاضل عبداللهیبانک کشاورزیهفتکل شهرک دامپروری2هفتکلخوزستانپرواربندی بره1040

300300فاطمه اژبانک توسعه تعاونشهر رفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیربافی1041
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی25002500فاطمه آبادصندوق کارآفرینی امیدروستای کره پا- هندیجان 3هندیجانخوزستان هکتار5کشت نخیالت در سطح 1042

1043
 راسی و 100پروار بندی گوساله 

تعمیرات
3خرمشهرخوزستان

خرمشهر غرب کارون 

روستای مکسر جنوبی 

146مجتمع دامپروری پ

وزارت جهاد کشاورزی40004000فاطمه آلبوغبیشبانک کشاورزی

1شوشخوزستان فروندی50پرورش زنبور عسل 1044
شوش بخش مرکزی روستا 

خارکوب
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه باباییبانک کشاورزی

8ایذهخوزستانپوشاک1045

روستای - ایذه - خوزستان 

کوچه - پرچستان گورویی 

طبقه همکف- عطار 

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000فاطمه بارندیبانک کشاورزی

1اندیکاخوزستانپرورش قارچ خوارکی دکمه ای1046
روستای -آبژدان-اندیکا

اسالم آباد
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه باقری 

مالک آبادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1بهبهانخوزستانقالب بافی1047
روستای کردستان بزرگ 

کوچه شهید احمدی
200200فاطمه پناهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایذهخوزستانفرش دستباف1048
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای چهارتنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه چهارتنگیبانک توسعه تعاون

2اندیمشکخوزستانکارگاه خیاطی دوخت و دوز زنانه1049
روستای چم گلک خ 

بهداشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فاطمه حاتمیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه حسینیبانک توسعه تعاونباغ ملک روستای چلچلک1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف خانگی1050
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1دزفولخوزستانقالی بافی1051
روستای شیرین آب خ سی 

متری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حسینیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای شیرین آب خ یاس1دزفولخوزستانقالی بافی1052
فاطمه حسینی 

احمدفداله
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه حیاتیصندوق کارآفرینی امیدامیدیه جایزان روستای برج3امیدیهخوزستانکشت آلویه ورا1053

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400فاطمه خسرویصندوق کارآفرینی امیدروستای کریم آباد- اندیکا1اندیکاخوزستانخرده فروشی انواع پوشاک ایرانی1054

1ایذهخوزستانفرش دستباف1055
خوزستان ایذه هالیجان 

روستای چنارستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه خسرویبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانقالی بافی1056
روستای قلعه عبدالشاه خ 

ابوذر
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه داودی 

نجف آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل1057
آغاجاری ، روستای چم 

نظامی
وزارت جهاد کشاورزی190190فاطمه دیلمیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدسوسنگرد روستای ساریه1دشت آزادگانخوزستانخیاطی زنانه1058
فاطمه 

رستگارزاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

بانک توسعه تعاونباغ ملک لران2باغ ملکخوزستانتولیدی انواع پوشاک1059
فاطمه زنگنه 

کمالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1دشت آزادگانخوزستانخیاطی زنانه1060
دشت ازادگان روستای 

هوفل سید حمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فاطمه سعیداویصندوق کارآفرینی امید

1هویزهخوزستانحصیر بافی1061
هویزه شهر رفیع روستای 

مچریه
300300فاطمه سواریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300فاطمه سواریصندوق کارآفرینی امیدشهر رفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1062
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2باغ ملکخوزستانکلنی100پرورش زنبور عسل 1063
باغملک خیابان امامت 

کوچه شهید پیش بین
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه شیخیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه صالحیبانک توسعه تعاونسردشت خ علیمردان خان1دزفولخوزستانقالی بافی1064

1دشت آزادگانخوزستانتولید لباس عروس1065

دشت ازادگان روستای 

مالکیه سفلی جنب مسجد 

صاحب الزمان

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فاطمه صخراویصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000فاطمه طبیشیبانک توسعه تعاون7 و 6محرزی بین نهر 2خرمشهرخوزستانتولیدی پوشاک1066
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1دزفولخوزستانقالی بافی1067

روستای سنجر خیابان 

 نبش کوچه 2گلستان 

حافظ

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه عباسی 

حاجیوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل1068
روستای –باغملک صیدون 

دره بنیاب
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه عزیزیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدشهرک انقالب خ گلستان1دزفولخوزستانقالی بافی1069
فاطمه عیدی 

کوتیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1070
روستای حسین کلولی 

5نگین 
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه عیسوند 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید5شهرک مهاجرین خیلبان 1دزفولخوزستانقالی بافی1071
فاطمه عیسوند 

محمودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3حمیدیهخوزستانتأسیس داروخانه روستایی1072

روستای گمبوعه بزرگ 

 (ره)خیابان امام خمینی 

روبروی بخشداری

35003500فاطمه قاسمیصندوق کارآفرینی امید
وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

1هندیجانخوزستاننخیالت1073
هندیجان شمالی روستای 

عبادالهی
وزارت جهاد کشاورزی750750فاطمه قجریصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی1074
روستای زاویه حمودی 

خیابان امیرالمومنین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه کبیری نیاصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستانتولید فرش دستباف1075
خوزستان باغ ملک روستای 

کمردراز
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه کردبانک توسعه تعاون

1آغاجاریخوزستان تنی8پرورش قارچ خوراکی 1076
آغاجاری، روستای 

سرجولکی
وزارت جهاد کشاورزی300300فاطمه کیانیانصندوق کارآفرینی امید

1هفتکلخوزستانپرورش زنبور عسل1077
شهرستان هفتکل کوی 

شهدا
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه مرادی فربانک کشاورزی

1078
توسعه و به روز رسانی مهد کودک 

روستایی
5آبادانخوزستان

آبادان روستای سادات 

8 و7مابین سادات 
سازمان بهزیستی کشور300300فاطمه معاونیصندوق کارآفرینی امید

1دشت آزادگانخوزستانخیاطی زنانه1079

دشت ازادگان روستای 

مالکیه سفلی خیابان سوم 

ساحلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فاطمه منصوریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه مهدویبانک کشاورزیکوی گوگری _قلعه تل 3باغ ملکخوزستانکلنی100زنبور 1080
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1دزفولخوزستانقالی بافی1081
محمدبن جعفر خ امام 

2خمینی شمالی کوچه بهار 
بانک توسعه تعاون

فاطمه مهدوی 

خواه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2آبادانخوزستان راسی30پرواربندی گوساله 1082
روستای سادات - آبادان

24کوچه 
وزارت جهاد کشاورزی11431143فاطمه موسویبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانقالی بافی1083
روستای قلعه نو شمس آباد 

روبرو مسجد ابوالفضل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه میرزائیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی1084
روستای سنجر خیابان 

ساحلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه نساروندصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه نظرپورصندوق کارآفرینی امیداندیکا کوشک1اندیکاخوزستان فروندی50پرورش زنبور عسل 1085

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450فاطمه یوسفیبانک توسعه تعاونروستای نیرو وند- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1086

وزارت جهاد کشاورزی55005500فایز دورقیپست بانکشادگان5شادگانخوزستانبرنجکوبی1087

وزارت جهاد کشاورزی38403840فایز عبداللهیبانک کشاورزیهفتکل شهرک دامپروری3هفتکلخوزستانپرواربندی بره1088

وزارت جهاد کشاورزی400400فتح اله فتاحصندوق کارآفرینی امیدسبزاب-اندیمشک 1اندیمشکخوزستانزنبورداری1089

وزارت جهاد کشاورزی400400فخری بهرام نژادصندوق کارآفرینی امیدپشمینه زار1اندیمشکخوزستانزنبورداری1090

300300فخریه حمیدیبانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانکارگاه حصیر بافی1091
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300فخریه سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1092
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1093
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

فرامرز بهرامی 

بیرگانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1باغ ملکخوزستانراسی10گاوشیری 1094
خوزستان باغملک هپرو 

روستای شمش آباد
وزارت جهاد کشاورزی15001500فرامرز فتاحیبانک کشاورزی

5آبادانخوزستانروستا مهد1095

ابادان روستای .خوزستان 

روبروی درمانگاه -ابوشانک 

 خرداد15

سازمان بهزیستی کشور300300فرانک نعیمیصندوق کارآفرینی امید

4مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1096
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
بانک کشاورزی

فرج اله طاهری 

اوروند
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1ایذهخوزستانفرش دستباف1097
شهرستان ایذه روستای 

کمالوند
بانک توسعه تعاون

فرح ناز اسدی 

نوروزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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1ایذهخوزستانفرش دستباف1098

استان خوزستان شهرستان 

 2ایذه روستای کلدوزخ 

نبش کوچه گلشن

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرحناز اسکندریبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانقالی بافی1099
روستای حسین کلولی خ 

4و3 بین احسان 6نگین 
صندوق کارآفرینی امید

فرحناز 

پورکالنتری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3اللیخوزستانکارگاه و فروشگاه صنایع دستی1100
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
400400فرحناز جهانبینبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4اندیکاخوزستانتولید فرش وقالی دستباف1101
-بخش مرکزی-اندیکا

(ع)شهرک امام حسین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فرحناز خسرویصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200فرحناز سمالپورصندوق کارآفرینی امیدروستای رفیع آباد-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1102

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1103
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200فرحناز مرادیصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف خانگی1104

-استان خوزستان 

شهرستان باغملک بخش 

مرکزی خیابان شهید 

گلیزاده

بانک توسعه تعاون
فرخ رو نیک 

بخت
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2اندیکاخوزستانکارگاه تولیدی پوشاک1105
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای کریم آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت630630فرخنده خسرویصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی15581558فردوس رشیدیبانک توسعه تعاونروستای باصدی سفلی1رامهرمزخوزستان رأسی10اصالح نژاد گاو شیری 1106

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1107
خوزستان اللی روستای 

جمال آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200فرزاد جمال پورصندوق کارآفرینی امید

2رامهرمزخوزستان رأسی45پرواربندی گوساله 1108

رامهرمز روستای طغلی آل 

عباد خیابان امام حسین 

علیه السالم

صندوق کارآفرینی امید
فرزاد جهان 

مردی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

وزارت جهاد کشاورزی200200فرزاد حسین پورصندوق کارآفرینی امیدقاسم آباد.اندیکا1اندیکاخوزستانپرورش زنبور عسل1109

وزارت جهاد کشاورزی16001600فرزاد خواجویبانک توسعه تعاوندزفول شهرک کهنک2دزفولخوزستانپرورش گاوشیری1110

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1111
خوزستان اللی روستای 

جمال آباد
صندوق کارآفرینی امید

فرزاد رحیمی 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1112
خوزستان اللی روستای 

باریکه تکی
وزارت جهاد کشاورزی200200فرزاد سلجوقیبانک توسعه تعاون
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1اندیمشکخوزستانپرورش زنبور عسل1113
اندیمشک بخش الوار 

گرمسیری روستای بن هنی
وزارت جهاد کشاورزی200200فرزاد فتحیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرزانه زنگنه نژادهبانک توسعه تعاونباغ ملک روستای لران1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف1114

300300فرزانه سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1115
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1116
مشاغل ) راسی 2پرورش گاوشیری 

(خانگی
وزارت جهاد کشاورزی200200فرزانه کایدیصندوق کارآفرینی امیدخوزستان ایذه روستای مرغا1ایذهخوزستان

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1117
خوزستان ایذه دهدز 

روستای قلعه سرد چلیساد
صندوق کارآفرینی امید

فرشاد کیانی ده 

کیانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی500500فرشته پرستبانک توسعه تعاونروستای بغدک1رامهرمزخوزستان رأسی5گاو شیری 1118

1آغاجاریخوزستان تنی8پرورش قارچ خوراکی 1119
آغاجاری، روستای 

سرجولکی
وزارت جهاد کشاورزی400400فرشید پویان فرصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانراسی50پرورش گوسفند داشتی 1120
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای طالپا
سازمان امور عشایر ایران600600فرشید رضاییبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانقالی بافی1121
سردشت روستای حسین 

9کلولی خ نگین 
صندوق کارآفرینی امید

فرنگ منصوری 

فر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

7اندیمشکخوزستانکارگاه فرش دستبافت روستایی1122
اندیمشک دوکوهه خیابان 

الله
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600فرنگیس شیرمردپست بانک

بانک کشاورزیاللی روستای سیکوند2اللیخوزستانخرید کمباین1123
فرهاد پرویزی 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی12591259

30اهوازخوزستانمجتمع خدمات رفاهی و گردشگری1124

جاده ی اهواز ماهشهر 

 سمت 23+500کیلومتر

راست

2000020000فرهاد خالدیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی36403640فرهاد عبداللهیبانک کشاورزیهفتکل شهرک دامپروری2هفتکلخوزستانپرواربندی بره1125

1126
راس بره 250نگهداری و پرواربندی 

(سه دوره در سال  )پرواری 
وزارت جهاد کشاورزی600600فرهاد نصیریبانک توسعه تعاونروستای سبزآب- دزفول2دزفولخوزستان

1127
 15طرح پرورش گاوشیری با ظرفیت 

راس
2ایذهخوزستان

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای کولفرح
وزارت جهاد کشاورزی21002100فرهمند کریمیبانک کشاورزی
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پست بانکروستای بیشه بزان1دزفولخوزستانزنبورعسل- دامداری سنتی 1128
فروتن صالحی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1129

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200فروزان خواجویصندوق کارآفرینی امید

1اندیمشکخوزستانخیاطی1130

خوزستان اندیمشک 

شهرک مدنی خ شمس 

تبریزی غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فروزان سگوندصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف1131

-استان خوزستان 

شهرستان باغملک بخش 

مرکزی روستایی رود زرد 

کاید رفیع

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فروغ تقی پوربانک توسعه تعاون

2ایذهخوزستانتولیدی مانتو، شلوار و لباس زنانه1132

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای نوترگی 

طهماسبی

بانک توسعه تعاون
فریبا اسفندیاری 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1بندرماهشهرخوزستانتولید پوشاک1133
ماهشهر شهرک آیت اهلل 

مدنی خ اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800فریبا اصالنیصندوق کارآفرینی امید

4اندیمشکخوزستانتولیدی پوشاک1134
اندیمشک بخش الوار 

بیدروبه مرکزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000فریبا حسن نژادبانک توسعه تعاون

5آبادانخوزستانروستا مهد1135

خوزستان ابادان روستای 

 جنب خانه بهداشت 2حیر 

7محراج 

سازمان بهزیستی کشور300300فریبا زیتونیصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستانکلنی100پرورش زنبور عسل1136
خوزستان باغملک روستای 

چغا سرخک
صندوق کارآفرینی امید

فریبا شیخ 

منگشتی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1137
خوزستان اللی روستای 

طاهر آباد
بانک توسعه تعاون

فریبا طاهری 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دزفولخوزستانقالی بافی1138

روستای شیرین آب خیابان 

مرداد نبش خیابان 

اردیبهشت

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1139
روستای حسین کلولی 

5نگین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا عیسوند رادصندوق کارآفرینی امید
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3ایذهخوزستانگوسفند داشتی1140

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش حومه شرقی 

روستای کولفرح

وزارت جهاد کشاورزی17031703فریبرز داودیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای لپویی2رامهرمزخوزستان رأسی10اصالح نژاد گاو شیری 1141
فرید دشمن 

زیاری
وزارت جهاد کشاورزی700700

وزارت جهاد کشاورزی41504150فرید هاشم پوربانک کشاورزیشهرستان هفتکل4هفتکلخوزستانگلخانه1142

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1143
- تلبزان- مسجدسلیمان

کریم اباد
وزارت جهاد کشاورزی400400فریده جعفریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200فریده ذوالفقاریصندوق کارآفرینی امیدشوشتر شهرک نور محمدی1شوشترخوزستانزنبورداری1144

300300فریده سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1145
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایذهخوزستانفرش دستباف1146

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای هالیجان 

سرقلعه

بانک توسعه تعاون
فریده عالی 

محمودی گم یک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1147
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی350350فریده قادریبانک کشاورزی

2دزفولخوزستانقالی بافی1148

 7کوی طالقانی ولی آباد خ 

روبروی مهد دانش پالک 

135

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریده قاسمیبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانقالی بافی1149
محمدبن جعفر خ مصطفی 

خمینی
صندوق کارآفرینی امید

فریده گودرزی 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

پست بانکایذه روستای رمه چر2ایذهخوزستانگلیم بافی1150
فریده لجم اورک 

پور
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1151
خوزستان اللی روستای بنه 

میر
صندوق کارآفرینی امید

فریدون 

اسماعیلی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3دزفولخوزستانپرواربندی گوساله1152
دزفول روستای کهنک 

روبروی امامزاده عباس
وزارت جهاد کشاورزی40004000فریدون خواجویبانک توسعه تعاون

1153
اصالح )طرح پرورش گاوشیری بومی 

 راس10با ظرفیت  (نژاد
1ایذهخوزستان

استان خوزستان شهرستان 

ایذه حومه غربی روستای 

بیضه تک

بانک کشاورزی
فریدون قاسمی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی750750
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1154

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
فریدون موسوی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی400400

1باغ ملکخوزستانکلنی200زنبور 1155
بخش مرکزی ـ روستای 

چلچلک
صندوق کارآفرینی امید

فریدون یوسفیان 

شهریاری
وزارت جهاد کشاورزی400400

10بهبهانخوزستان هکتار12کشت گل نرگس در سطح 1156
بهبهان جاده سیمان جنب 

جاده سد شهدا
بانک توسعه تعاون

فضل اهلل شریفی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی46804680

2دزفولخوزستانراسی150پرواربندی بره 1157
استان خوزستان شهرستان 

دزفول روستای شیرین آب
پست بانک

فضل علی 

عیسوندنظری
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک توسعه تعاونخوزستان اللی روستای تراز2اللیخوزستانتولید و فرش قالی دستباف1158
فلک ناز مهری 

بابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

4اندیمشکخوزستانکارگاه خیاطی1159
بخش الوار گرمسیری 

روستای پل باالرود شمالی
پست بانک

فهمیه حسن 

نژادیان حسینیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

وزارت جهاد کشاورزی240240فواد پیروصندوق کارآفرینی امیدرامشیر سراوین1رامشیرخوزستانپرورش الویه ورا و گیاهان دارویی1160

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400فوزیه گروهیبانک توسعه تعاوناللی روستای ططراباد2اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1161

300300فیاض جمالیصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی1162
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1هندیجانخوزستاننخیالت1163
روستای جیری - هندیجان

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی500500فیوره حیدریصندوق کارآفرینی امید

3اندیکاخوزستانبسته بندی حبوبات1164
روستای -آبژدان-اندیکا

شوکل
وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300قاسم اسدیبانک توسعه تعاون

پست بانکروستای عباس آباد1دزفولخوزستانپرورش زنبورعسل1165
قاسم جاللی 

کیان
وزارت جهاد کشاورزی200200

1باویخوزستانگوسفند مولد1166

خوزستان شهرستان باوی 

ویس روستای زرگان بیت 

امحارب

وزارت جهاد کشاورزی480480قاسم سلیطیبانک توسعه تعاون

300300قاسم سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی1167
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1168
قاسم سواری 

منفرد
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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6حمیدیهخوزستان رأسی دو رگ200پرواربندی گوساله 1169
دامداری - روستای طراح

آقای عبدالخانی
وزارت جهاد کشاورزی80008000قاسم عبدالخانیبانک توسعه تعاون

5شوشخوزستانبرنج کوبی1170
شوش دانیال روستای 

سادات حباییه
وزارت جهاد کشاورزی1000010000قاسم عبدالخانیبانک توسعه تعاون

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1171

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
قدرت اهلل ایزدی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی400400

30باغ ملکخوزستان کلنی200زنبور 1172
بخش ابوالعباس ـ روستای 

چیدن
وزارت جهاد کشاورزی200200قدرت اله امیریبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیداللی روستای تنبل1اللیخوزستانپرورش زنبورعسل1173
قدرت اله تقی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

2دزفولخوزستانقالی بافی1174
شهرک حمزه خ امید نبش 

سید جمیل موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200قدمشا دره قایدیبانک توسعه تعاون

1دشت آزادگانخوزستانخیاطی زنانه1175

دشت ازادگان جاده اصلی 

اهواز سوسنگرد روستای 

مرعی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200قسمه حردانیصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1176
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی300300قهرمان هزاریانصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی16801680قیده تادانهبانک توسعه تعاونروستای زاویه خرسان1دزفولخوزستانپرورش گاومیش1177

وزارت جهاد کشاورزی200200قیصر حسین وندصندوق کارآفرینی امیداللی ططراباد1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1178

2باویخوزستانگاوداری شیری1179

خوزستان اهواز شهرستان 

باوی جاده مسجدسلیمان 

روستای ام سراجینه

وزارت جهاد کشاورزی920920کاظم حردانیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدشوشتر روستای عرب حسن1شوشترخوزستانزنبورداری1180
کاظم حسین 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکروستای مومن آباد-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1181
کاظم رضایی 

صالح بابری
وزارت جهاد کشاورزی200200

5آبادانخوزستانکارخانه یخسازی نصاری1182
روستای نقشه -اروندکنار

نصار
بانک کشاورزی

کاظم عبودی 

نصاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

6دشت آزادگانخوزستان راس200پرواربندی گوساله 1183
بستان روستای - خوزستان

صناف
وزارت جهاد کشاورزی1190011900کاظم عذار مالکیپست بانک
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300300کاظمیه سواریبانک توسعه تعاونروستایمچریه-هویزه1هویزهخوزستانحصیر بافی1184
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کافیه دهنویصندوق کارآفرینی امیدشهیون روستای حسن آقا1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1185

1186
سبزی و (مدرن )گلخانه هیدروپونیک 

صیفی
10شوشخوزستان

خوزستان شوش دانیال 

بخش فتح المبین مجتمع 

گلخانه ای جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی1400014000کامران کردبانک کشاورزی

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1187
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

کامیاب شیخی 

شینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبورداری1188
خوزستان ایذه و چهارمحال 

(ییالق و قشالق)بختیاری
وزارت جهاد کشاورزی200200کامیار نجفیصندوق کارآفرینی امید

1گتوندخوزستانپرورش زنبور عسل1189
اراضی -عقیلی-گتوند

روستای سیدان
صندوق کارآفرینی امید

کاوه خسروی 

ممبنی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2باغ ملکخوزستان کلنی200زنبور 1190
قلعه تل ـ جنب مسجد 

جامع
وزارت جهاد کشاورزی800800کاوه صالحیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450کبری احمدیصندوق کارآفرینی امیداندیکا سرگچ آبژدان1اندیکاخوزستانتولیدی پوشاک زنانه وبچه گانه1191

2ایذهخوزستانقالی بافی1192

- ایذه - خوزستان 

خیابان - پرچستان گورویی 

چیوه

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000کبری احمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت810600کبری احمدیصندوق کارآفرینی امیدقلعه خواجه-اندیکا1اندیکاخوزستانآسیاب کردن گندم1193

2دزفولخوزستان راسی10پرورش گاومیش سنتی 1194
شهرستان دزفول شهرک 

10انقالب گلستان 
صندوق کارآفرینی امید

کبری حاجی 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

2امیدیهخوزستانکشت آلویه ورا1195
خوزستان امیدیه روستای 

گدارچیتی
وزارت جهاد کشاورزی10001000کبری شریفیبانک کشاورزی

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1196
روستای حسین کلولی 

7 پالک 7نگین 
صندوق کارآفرینی امید

کبری عیسوند 

بنگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2شوشخوزستانتوسعه تولیدی پوشاک خیاطی1197
شوش روستای شهید دانش 

خیابان گلستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000800کبری فروزشصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200کبری موسویصندوق کارآفرینی امیدروستای چمن الله1هفتکلخوزستانزنبورداری و فراوری عسل1198
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2شوشخوزستانکارگاه خیاطی وطراحی1199
شوش روستای جریه سید 

محمد جنب کارخانه قند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کبری نیسیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیشهر میانرود1دزفولخوزستانپرورش گاومیش سنتی1200
کریم حمدانی 

حمدانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1اندیکاخوزستانراسی100پرورش گوسفند داشتی1201
صادق -بخش مرکزی-اندیکا

آباد
صندوق کارآفرینی امید

کریم رجبی 

آرپناهی
سازمان امور عشایر ایران17501750

2دزفولخوزستان راس15گاو شیری 1202
استان خوزستان شهرستان 

دزفول شهرک دیلم علیا
صندوق کارآفرینی امید

کریم شیرویه 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی15601560

2حمیدیهخوزستان رأسی480پرواربندی بره 1203
روستای - دهستان گمبوعه

گمبوعه
وزارت جهاد کشاورزی45004500کریم عبودیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امید بهمن22شهر امام خ 1دزفولخوزستانپرورش زنبور عسل1204
کریم علوان زاده 

خنیفری
وزارت جهاد کشاورزی800800

1205
احداث نخستان رقم برحی با میانه 

کاری یونجه
8اهوازخوزستان

اهواز جاده تصفیه شکر 

1روستای گبیر 
وزارت جهاد کشاورزی20002000کریم لویمیصندوق کارآفرینی امید

300300کریمه صوابیبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1206
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستانفرش دستباف1207
روستای المهدی خ امام 

(ره)خمینی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کشور گنجی مالبانک توسعه تعاون

4گتوندخوزستانپرواربندی گوساله1208
بخش -جاده کیارس -گتوند

روستای آب تاسوله- کیارس
وزارت جهاد کشاورزی57765776کفایت زاهدیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیباغملک روستای دم آب1باغ ملکخوزستانکلنی100پرورش زنبور عسل1209
کلثوم جانی زاده 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی12001200کلثوم منصوریبانک کشاورزیخوزستان ایذه روستای پیان2ایذهخوزستانواحد پرورش گیاهان دارویی1210

300300کوثر سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانکارگاه حصیر بافی1211
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1212
خوزستان اللی روستای سه 

لر ساروند
صندوق کارآفرینی امید

کورش سلیمانی 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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2ایذهخوزستانتولید تیرچه، بلوک و قطعات بتنی1213

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای کهباد روبروی 

تاالر جام جم

صندوق کارآفرینی امید
کورش شاولی 

کهشوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1214
خرید ادوات و ماشین آالت برداشت 

چغندر قند
2اندیمشکخوزستان

-شهرستان اندیمشک 

شهرک مدنی
صندوق کارآفرینی امید

کورش عمری 

بنوار ناظر
وزارت جهاد کشاورزی12001200

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1215
خوزستان اللی روستای 

گوراب سرخ
صندوق کارآفرینی امید

کوروش 

جهانگیری
وزارت جهاد کشاورزی200200

3اللیخوزستانکارگاه گلیم بافی و فرش دستباف1216
روستای میان رودان - اللی

1
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400کوکب زمانیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی13301330کیانوش براتیصندوق کارآفرینی امیدامیدیه روستای چاه سالم3امیدیهخوزستانپرورش مرغ گوشتی و محلی1217

2باغ ملکخوزستان کلنی200پرورش زنبور عسل1218
باغملک قلعه تل خیابان 

شهید ساسان
وزارت جهاد کشاورزی450450کیانوش بهمییبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدشوشتر شهرک نورمحمدی1شوشترخوزستانزنبورداری1219
کیوان عباسی 

چهارلنگی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف خانگی1220

خوزستان باغ ملک محله 

رستم آباد آل خورشید 

خیابان خورشید

بانک توسعه تعاون
گل بس سیفی 

زنگنه درویش
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2دزفولخوزستانفرش دستباف1221
 10روستای قلعه سید خ 

متری روبروی مخابرات
بانک توسعه تعاون

گل بس فتح اله 

زاده عمرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1222
- بخش جاستون شه- اللی 

روستای نیموری
بانک توسعه تعاون

گل پری رضایی 

میرقاید
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

2اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1223
خوزستان اللی روستای 

میانرودان
بانک توسعه تعاون

گل طال رضایی 

میرقاید
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1اندیکاخوزستانطرح تولیدی قالیبافی وگلیم بافی1224
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای بابازاهد
صندوق کارآفرینی امید

گل عنبر اشراقی 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500300

1ایذهخوزستانطرح پرورش گاوشیری1225
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای تکاب
بانک کشاورزی

گل محمد 

عباسی لرکی
سازمان امور عشایر ایران17501750

صندوق کارآفرینی امیدروستای میانگران- ایذه 2ایذهخوزستانصنایع دستی1226
گلبناز محمدی 

حاجی وند
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایذهخوزستانتولید فرش دستبافت1227
روستای -ایذه-خوزستان

کمالوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گلزاده نوروزیبانک توسعه تعاون
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1دزفولخوزستانقالی بافی1228
شهرک حمزه خ امید بین 

گلستان و سعدی
صندوق کارآفرینی امید

گلستان حسینی 

احمدفداله
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گلنار برونبانک کشاورزیباغ ملک بختکان1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف1229

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1230

- تکاب شاه رضا- اللی

خیابان - خیابان فرعی

اصلی روستای تکاب شاه 

رضا

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400گلنار موسویبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونخوزستان اللی روستای تراز2اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1231
گلناز مهری 

بابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1ایذهخوزستانفرش دستباف1232
شهرستان ایذه روستای 

خواجه انور
بانک کشاورزی

گلی اسماعیل 

وندی صلواتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دزفولخوزستانقالی بافی1233
روستای شیرین آب خیابان 

دی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گلی حسینیبانک توسعه تعاون

2اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1234
خوزستان اللی روستای 

میانرودان
بانک توسعه تعاون

گلی رضایی 

میرقاید
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1235
روستای انجیرک خ گلستان 

2یکم خ بهار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150گلی سلطانی نژادصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1236
خوزستان اللی روستای 

طاهراباد
صندوق کارآفرینی امید

گلی طاهری 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3اللیخوزستانکارگاه و فروشگاه صنایع دستی1237
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
400400گلی مرادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1238
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

گودرز کریمی 

نورالدین وند
وزارت جهاد کشاورزی400400

1دزفولخوزستانقالی بافی1239
روستای شیرین آب خیابان 

سی متری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گوهر بکرانصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی1240
روستای شیرین آب خیابان 

دی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گوهر حسینیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1241
خوزستان ایذه ییالق و 

قشالق
صندوق کارآفرینی امید

لطفعلی کاوسی 

قافی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1242

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

تراز

صندوق کارآفرینی امید
لطفعلی مهری 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3دشت آزادگانخوزستانپرورش ماهیان گرم ابی1243

ابوحمیظه کنار - سوسنگرد 

رودخانه کرخه جنب 

حوضچه پرورش ماهی 

عفراوی

وزارت جهاد کشاورزی50005000لفته مزرعهبانک کشاورزی

1244
طرح توجیه اقتصادی و فنی احداث 

باغ مرکبات
5دزفولخوزستان

شهرستان -استان خوزستان

اراضی زراعی -دزفول

دچه _روستای بهروزی 

(بنه الطون)سادات، 

وزارت جهاد کشاورزی50005000لفطه جانانهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200لیال ابوالفارسیپست بانکهفتکل1هفتکلخوزستانپرورش زنبور عسل1245

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1246

- روستای خواجه آباد- اللی

طبقه - خیابان فرعی 

همکف

بانک توسعه تعاون
لیال اسیوند 

حیدری
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1اندیکاخوزستانپرورش قارچ دکمه ای1247
روستای -آبژدان-اندیکا

گرگه ها
بانک توسعه تعاون

لیال امیدی خانی 

آبادی
سازمان امور عشایر ایران270270

وزارت جهاد کشاورزی600600لیال داودیبانک توسعه تعاونروستای سرکوهکی1رامهرمزخوزستان رأسی60پرواربندی بره 1248

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000لیال رستمی پوربانک توسعه تعاوناندیمشک شهرک دوکوهه1اندیمشکخوزستانتولید نان سنتی1249

1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل1250
اغاجاری ، روستای سر 

جولکی
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال زراعت سودصندوق کارآفرینی امید

1هویزهخوزستانکارگاه حصیر بافی1251
هویزه شهر رفیع روستای 

مچریه
300300لیال سواریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستانقالی بافی1252
روستای سنجر خ امام 

88پالک 
صندوق کارآفرینی امید

لیال شیخی 

حسینوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1253
و - حسابداری- خدمات بازرگانی 

بازاریابی
1دشت آزادگانخوزستان

سوسنکگرد روستای مالکیه 

وسطی
وزارت صنعت، معدن و تجارت750750لیال طرفیپست بانک

3کارونخوزستانتولید مواد لبنی1254
شهرستان کارون شیرین 

شهر
وزارت صنعت، معدن و تجارت20001000لیال عچرشصندوق کارآفرینی امید
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1شوشترخوزستانگلخانه سبزی و صیفی1255
شوشتر دهستان سرداراباد 

روستای چاپارخانه
وزارت جهاد کشاورزی10001000لیال غالمپوربانک توسعه تعاون

4دزفولخوزستانتولید صنایع دستی1256
دزفول بخش شهیون 

روستای وحدت
800500لیال کایدخوردهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستانقالی بافی1257
خ - روستای انقالب 

7پ- 3گلستان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیلی بهرامیصندوق کارآفرینی امید

1هفتکلخوزستانپرورش زنبور عسل1258
شهرستان هفتکل روشتای 

چمن الله
وزارت جهاد کشاورزی200200ماریا حاتمیبانک کشاورزی

1259
فروشگاه ماشین آالت و ادوات و 

مکانیزاسیون کشاورزی
4هندیجانخوزستان

هندیجان شمالی جاده 

کمربندی
وزارت جهاد کشاورزی25002500مالک بوشهریصندوق کارآفرینی امید

1260
تعویض بدنه )نوسازی شناور صیادی 

(چوبی و نصب بدنه فایبرگالس نوساز
12هندیجانخوزستان

هندیجان جنوبی شهرک 

باهنر خ ششم
وزارت جهاد کشاورزی20002000مالک عبدیبانک کشاورزی

1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل1261

خوزستان باغملک دوراهی 

اسالم آباد خ شهید لطفی 

زاده

وزارت جهاد کشاورزی800800مالک منگشتیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیداندیکا روستای سرگچ آبژدان2اندیکاخوزستانخرده فروشی پوشاک زنانه1262
مانا احمدی 

نورالدین وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1آغاجاریخوزستانتولید پوشاک1263
- بخش جولکی - آغاجاری 

خیابان شهید آوینی
بانک توسعه تعاون

مانیه حیدری 

نسب
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

8ایذهخوزستانقالیبافی و گلیم بافی رها1264
ایذه روستای - خوزستان 

هالیجان
بانک کشاورزی

ماه افروز 

اسمعیل وندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1ایذهخوزستانفرش دستباف1265
شهرستان ایذه روستای 

 کوچه مولوی2کلدوزخ 
بانک توسعه تعاون

ماه بناز سعیدی 

ناشلیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل1266
باغملک ابوالعباس کوچه 

شهید احمدزاده
بانک کشاورزی

ماه جان 

برامحمدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1267
طرح توجیهی تولید قالی و فرش 

دستباف
2اللیخوزستان

خوزستان اللی روستای بنه 

سرخی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400ماه رخ هزاریانبانک توسعه تعاون

1ایذهخوزستانتولید فرش دستباف1268

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش سوسن روستای 

پیران شاه

بانک توسعه تعاون
ماه زینب عالی 

محمدی آفتابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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وزارت صنعت، معدن و تجارت400400ماه طال صالحپوربانک توسعه تعاونناصر خسرو-آبژدان-اندیکا1اندیکاخوزستانخرده فروشی پوشاک زنانه1269

1دزفولخوزستانقالی بافی1270
 4شهرک مهاجرین خیابان 

16پالک 
صندوق کارآفرینی امید

ماه طال عیسوند 

حاتمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1ایذهخوزستانفرش دستباف1271

استان خوزستان شهرستان 

 کوچه 1روستای کلدوزخ 

آزادگان

بانک کشاورزی
ماهی زندی دره 

غریبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400متین یاقوت وندبانک توسعه تعاونروستای الرزندان- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1272

3هندیجانخوزستان هکتار4کشت نخیالت در سطح 1273
روستای - هندیجان جنوبی

سرخره سفلی
وزارت جهاد کشاورزی20002000مجاهد حیدریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500مجتبی خفاییصندوق کارآفرینی امیدامیدیه دهستان چاه سالم4امیدیهخوزستانتولیدی مصنوعات ام دی اف1274

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1275
خوزستان اللی روستای سه 

لر
صندوق کارآفرینی امید

مجتبی سلیمانی 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدقلعه خواجه-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1276
مجتبی ظاهری 

عبده وند
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدشوشتر روستای مهدی آباد1شوشترخوزستانزنبورداری1277
مجتبی مهدی 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1278
خوزستان اللی روستای اره 

ته
وزارت جهاد کشاورزی200200مجید خدری پورصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی640640مجید رشیدیصندوق کارآفرینی امیدسوسن سرخاب-اندیکا1اندیکاخوزستانخرید خودرو سردخانه1279

2شوشخوزستانتوسعه تولیدی پوشاک خیاطی1280
شوش غرب کرخه روستای 

سرخه صالح داود
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مجیده رحیمیصندوق کارآفرینی امید

3ایذهخوزستانتولیدی مانتو، شلوار و لباس زنانه1281

استان خوزستان شهرستان 

 2ایذه روستای کلدوزخ 

کوچه کیان پور کوچه 

مقصودی

بانک توسعه تعاون
محبوبه 

اسکندری
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

3اندیکاخوزستان فروندی150پرورش زنبور عسل 1282
بخش -اندیکا-خوزستان

روستای چگارمان-مرکزی
بانک کشاورزی

محبوبه کاظمی 

بره بی چاست
وزارت جهاد کشاورزی900900

صندوق کارآفرینی امیدچگارمان.اندیکا1اندیکاخوزستانپرورش زنبور عسل1283
محترم کاظمی 

بره بی چاست
وزارت جهاد کشاورزی200200

1شوشترخوزستانزنبورداری1284
- آبگرمک سفلی - شوشتر 

کوچه فردوسی
وزارت جهاد کشاورزی200200محسن جعفریصندوق کارآفرینی امید
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2مسجدسلیمانخوزستاناصالح نژاد ملکه کارنیکا و تکثیر1285
بخش - مسجدسلیمان

چهاربیشه-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی800800محسن داودیبانک کشاورزی

1286
 10پرورش گاومیش شیری سنتی 

راسی
2دزفولخوزستان

روستای -دزفول 

امیرالمومنین
صندوق کارآفرینی امید

محسن رحیمی 

قالوندی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1287
اصالح نژاد گوسفند نژاد بختیاری با 

نژاد رومانف
3دزفولخوزستان

دزفول بخش سردشت 

روستای سبزآب خ انقالب
وزارت جهاد کشاورزی25002500محسن زلقیصندوق کارآفرینی امید

1288
خرید لوازم کشاورزی برای توسعه 

کشاورزی
1اندیمشکخوزستان

اندیمشک شهرک علی آباد 

خیابان شهدا
وزارت جهاد کشاورزی12001200محسن سگوندبانک کشاورزی

1رامشیرخوزستانپرورش قارچ خوراکی1289
رامشیر روستای مثینیه 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی440440محسن غبیشاویصندوق کارآفرینی امید

1290

طرح توجیهی اقتصادی و فنی گلخانه 

گل )صنعتی تولید گل و گیاه زینتی 

به روش هیدروپونیک (رز

8دزفولخوزستان

استان خوزستان دزفول 

شمس آباد کوی توحید 

6 پالک 3گلستان 

وزارت جهاد کشاورزی1126511265محسن غیبیبانک کشاورزی

10کارونخوزستانکارگاه بسته بندی خرما1291

شهرستان کارون روستای 

مظفریه یک کارگاه بسته 

بندی خرما شرق کارون

وزارت جهاد کشاورزی25002500محسن کردانیبانک توسعه تعاون

1292
 قطعه 20000طرح پرورش بلدرچین 

ای
2اندیمشکخوزستان

جاده - شهرستان اندیمشک

اندیمشک به شوش 

ساختمان های دامداری 

پادگان شهید زین الدین

وزارت جهاد کشاورزی500500محسن کشوریپست بانک

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1293

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

صندوق کارآفرینی امید
محسن کی 

شمس فالحی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی16001600محسن گوروئیصندوق کارآفرینی امیدروستای کهنک2دزفولخوزستانپرورش گاوشیری1294

2شوشترخوزستانکشت گلخانه ای1295
شوشتر بلوار کشاورز کوچه 

6442 پالک 2کارمند 
وزارت جهاد کشاورزی30003000محسن محمدیبانک کشاورزی

1296
پرورش زنبور عسل و تولید عسل و 

فرآورده های آن
1اندیمشکخوزستان

خوزستان اندیمشک روستا 

7دوکوهه خ الله 
بانک کشاورزی

محسن مصطفی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1297
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200محسن هزاریانبانک توسعه تعاون
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1ایذهخوزستانزنبورداری1298
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای لوایی
صندوق کارآفرینی امید

محمد ارزن 

برزین
وزارت جهاد کشاورزی250250

1رامهرمزخوزستان رأسی50پرواربندی بره 1299
خوزستان رامهرمز بخش 

رودزرد روستای گنبدلران
بانک توسعه تعاون

محمد اسماعیلی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی500500

1ایذهخوزستانگوسفند داشتی1300

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش سوسن روستای 

ده حوض

صندوق کارآفرینی امید
محمد بابایی 

بارکالیی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1رامهرمزخوزستان رأسی50پرواربندی بره 1301
روستای - بخش سلطان آباد

بنه عباس
بانک توسعه تعاون

محمد بهزادی 

اصل
وزارت جهاد کشاورزی500500

1302
طراحی و ساخت کابینت و کمد 

دیواری
2اندیمشکخوزستان

خوزستان اندیمشک 

روستای امام رضا ع دوبندار 

خ شهید محمدیان

پست بانک

محمد 

پورحسین 

دوبنداری

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1دزفولخوزستان راسی10گاومیش شیری 1303
استان خوزستان شهرستان 

دزفول روستای دیلم سفلی
صندوق کارآفرینی امید

محمد تشت 

زرین
وزارت جهاد کشاورزی12001200

صندوق کارآفرینی امیدروستای ثوامر- آبادان2آبادانخوزستانپرورش گاومیش سنتی1304
محمد ثوامری 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی13501350

1305
کشت ؛ داشت ؛ برداشت و بسته بندی 

 هکتار1گیاهان دارویی در سطح 
1اندیمشکخوزستان

- بخش مرکزی - اندیمشک

روستای میان چغان
صندوق کارآفرینی امید

محمد حسین 

حسین پور
وزارت جهاد کشاورزی500500

صندوق کارآفرینی امیداندیمشک روستای مدنی1اندیمشکخوزستانطرح پرورش و نگهداری زنبورعسل1306
محمد حسین 

روام بد
وزارت جهاد کشاورزی400400

4دزفولخوزستانپرورش بوقلمون گوشتی1307

خوزستان دزفول روستای 

شوهان پرورش بوقلمون 

گوشتی

بانک کشاورزی
محمد حسین 

معنوی فر
وزارت جهاد کشاورزی30003000

7باغ ملکخوزستانمحصوالت گلخانه ای1308
خوزستان باغملک قلعه تل 

تکیه
بانک کشاورزی

محمد حسین 

موسوی زاده
وزارت جهاد کشاورزی68006800

1309
طرح توسعه واحد تکثیر و تکمیل 

ماهی گرم آبی
30دزفولخوزستان

 جاده قدیم 25کیلومتر 

شرکت کارون روستای سید 

عنایت

بانک کشاورزی
محمد حسین 

نقاش نژاد
وزارت جهاد کشاورزی3700037000

1دزفولخوزستانپرورش گاومیش سنتی1310
دزفول روستای انقالب بنه 

عبدالنبی
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد حمزه نژادبانک توسعه تعاون
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1311
زنبورداری و پرورش زنبور عسل و 

تولید عسل
1باغ ملکخوزستان

خوزستان شهرستان 

باغملک شهر قلعه تل
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد حمیدیانبانک کشاورزی

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1312
بخش - مسجدسلیمان

نفتک-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد داودیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای لپویی2رامهرمزخوزستان رأسی10اصالح نژاد گاو شیری 1313
محمد دشمن 

زیاری
وزارت جهاد کشاورزی700700

1دزفولخوزستانراسی15گاومیش شیری 1314

استان خوزستان شهرستان 

دزفول شهرک 

امیرالمومنین خیابان عمار

بانک توسعه تعاون
محمد دیلمی 

سردارآباد
وزارت جهاد کشاورزی17101710

2دزفولخوزستان راس10پرورش گاو میش شیری 1315
دزفول شهرک بهروزی 

خیابان باهنر
وزارت جهاد کشاورزی12001200محمد ذبی دچهصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستان راسی100پرواربندی بره 1316
روستای شیرین - دزفول 

آب خ مرداد
وزارت جهاد کشاورزی12001200محمد رجبی فرصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای خنگ اژدر- ایذه4ایذهخوزستانبز داشتی1317
محمد رحیم 

بهرامی
وزارت جهاد کشاورزی19601960

4باغ ملکخوزستانتولیدی گلخانه ای1318
باغملک روستای رود زرد 

پل بریده
بانک کشاورزی

محمد رضا 

رضازاده
وزارت جهاد کشاورزی40004000

2دزفولخوزستان راسی15گاومیش شیری1319

خوزستان شهرستان دزفول 

بخش مرکزی گاومیش آباد 

شرقی

پست بانک
محمد رضا شیر 

فروش موگهی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

بانک کشاورزیباغملک قلعه تل2باغ ملکخوزستانطرح گلخونه1320
محمد رضا 

طهماسبی
وزارت جهاد کشاورزی1290012900

5هندیجانخوزستانخرید بدنه لنج فایبر گالس1321
هندیجان شمالی خیابان 

بسیج کوچه فردوسی
بانک کشاورزی

محمد رضا 

عبادی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1322
خوزستان اللی روستای 

میانرودان
صندوق کارآفرینی امید

محمد رضایی 

سراج الدین
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1323
خوزستان اللی روستای بنه 

سرخی
صندوق کارآفرینی امید

محمد رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

2هفتکلخوزستانتولید و بسته بندی ذغال1324
خوزستان شهرستان 

هفتکل روستای سی مایلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500محمد رضائیبانک توسعه تعاون
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وزارت جهاد کشاورزی200200محمد رضائی فامصندوق کارآفرینی امیداللی روستای میان رودان1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1325

بانک توسعه تعاوناهواز روستای دغاغله3اهوازخوزستانتولیدی کت و شلوار شیک پوشان1326
محمد سرپرست 

فیوج کاریزانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

300300محمد سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1327
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1باغ ملکخوزستان کلنی200پرورش زنبور عسل1328
باغملک روستای چلچلک 

صحرای خمین
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد شهریاریبانک کشاورزی

2اندیکاخوزستانفروندی150پرورش زنبور عسل1329
بخش چلو عشایر -اندیکا

برهان عالی
صندوق کارآفرینی امید

محمد شیخ 

برون عالی
وزارت جهاد کشاورزی810810

وزارت جهاد کشاورزی350350محمد شیرعلیصندوق کارآفرینی امیدروستای جولکی-اغاجاری1آغاجاریخوزستانپرورش قارچ خوراکی1330

16شوشخوزستانتولید و فرآوری گیاهان دارویی1331
بخش فتح - شوش دانیال 

المبین روستای زعن
پست بانک

محمد صادق 

چیره
وزارت جهاد کشاورزی80008000

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد صالحوندبانک کشاورزیروستای چم آسیاب1مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبورعسل1332

2گتوندخوزستانپرورش گاو شیری اصالح نژاد1333
شهرک - عقیلی - گتوند 

شهید محمدی
وزارت جهاد کشاورزی900900محمد صالحیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امید2روستای کلگدره1اندیمشکخوزستان فرزند100زنبورداری 1334
محمد طاهر 

قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1شوشترخوزستانزنبورداری1335
شوشتر شهرک نورمحمدی 

7 پالک 2گاللک بوستان 
صندوق کارآفرینی امید

محمد عباسی 

چهارلنگی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دزفولخوزستانپرواربندی گوسفند و بره1336
دزفول سردشت شهرک 

کوثر
بانک توسعه تعاون

محمد علی اقوند 

چهاربری
سازمان امور عشایر ایران256256

1337
پرورش ) راسی 100پروار بندی بره 

(دام سبک روستایی 
1دزفولخوزستان

روستای شیرین - دزفول 

آب خیابان فروردین
صندوق کارآفرینی امید

محمد علی 

عیسوند
وزارت جهاد کشاورزی900900

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد فاریابیصندوق کارآفرینی امیداللی روستای بنه سرخی1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1338

2باغ ملکخوزستانپرورش گاو شیری1339

خوزستان باغملک قلعه تل 

روستای تکیه جنب تلمبه 

خانه آب روستا

بانک کشاورزی
محمد کاظم 

کرد حبیبی
وزارت جهاد کشاورزی60006000

وزارت جهاد کشاورزی63206320محمد کاظمیپست بانکدرونک-زیدون 3بهبهانخوزستان راسی100گوساله پرواری 1340
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بانک کشاورزیروستای منگنان-باغملک30باغ ملکخوزستانراس گاو شیری15پرورش1341
محمد کریم 

تامرادی منگنان
وزارت جهاد کشاورزی750750

3رامهرمزخوزستانکارگاه فراوری و ریسندگی پشم1342

بخش - رامهرمز- خوزستان

روستای بنه - سلطان آباد

عباس

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محمد کماییبانک کشاورزی

1گتوندخوزستانبره پرواری1343
گتوند عقیلی روستای 

کایدان
صندوق کارآفرینی امید

محمد محمد 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محمد مرادیصندوق کارآفرینی امیدامیدیه روستای نمره یک2امیدیهخوزستانتولیدی درب و پنجره سازی1344

7آبادانخوزستانپرورش میگو1345

آبادان مجتمع پرورش 

میگوی چویبده کانال سی 

44قطعه  - 5

وزارت جهاد کشاورزی99909990محمد معلمبانک توسعه تعاون

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1346

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد موسویصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1347

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
محمد موسوی 

تنگ ریگ
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستانزنبورداری1348
خوزستان ایذه ییالق و 

قشالق
صندوق کارآفرینی امید

محمد موسوی 

ده موردی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1اندیمشکخوزستانزنبورداری1349
اندیمشک شهرک دوکوهه 

بلوار شهید رجایی خ معراج
صندوق کارآفرینی امید

محمد موسوی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی1560015600محمد ودای پوربانک کشاورزیویس21باویخوزستانپرورش قارچ1350

وزارت جهاد کشاورزی600600محمد وردی پورصندوق کارآفرینی امیدگتوند عقیلی روستای سماله1گتوندخوزستانزنبورداری1351

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1352
خوزستان اللی روستای 

بلبلک آب
صندوق کارآفرینی امید

محمدتقی 

حاجی پور
وزارت جهاد کشاورزی300300

1رامشیرخوزستانپرورش قارچ1353
رامشیر روستای مطبگ 

سفلی
صندوق کارآفرینی امید

محمدجواد 

زبیدی اصل
وزارت جهاد کشاورزی100100

4باغ ملکخوزستانپرورش بره پرواری1354
خوزستان باغملک قلعه تل 

روستای تکیه
بانک کشاورزی

محمدجواد 

کردی
وزارت جهاد کشاورزی48004800
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1رامهرمزخوزستان رأسی100پرواربندی بره 1355
روستای - بخش رودزرد

جوکنک
بانک توسعه تعاون

محمدجواد 

موسوی نور
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1356
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

محمدحسن 

جمالی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2گتوندخوزستانتولید و توزیع قارچ خوراکی1357
گتوند شهر جنت مکان 

پشت شرکت بقعه
پست بانک

محمدحسین 

کرباسی
وزارت جهاد کشاورزی18001800

صندوق کارآفرینی امیدقلعه لوت-آبژدان-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1358
محمدحسین 

نوروزی
وزارت جهاد کشاورزی200200

10آبادانخوزستانتکثیر و پرورش میگو1359
چویبده سایت پرورش میگو 

13قطعه c4کانال 
بانک توسعه تعاون

محمدرضا 

احمدزاده
وزارت جهاد کشاورزی65386538

1دشت آزادگانخوزستانتولید و پرورش قارچ دکمه ای1360

- سوسنگرد - خوزستان 

- روستایی مالکیه سفلی 

جنب حسینه سیدالشهدا

وزارت جهاد کشاورزی400400محمدرضا برزیگرصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای جاته1دزفولخوزستانپرورش گاوشیری سنتی1361
محمدرضا 

دیناروند
وزارت جهاد کشاورزی13001300

4دزفولخوزستانپروار بندی گوساله1362

جاده زاویه رو به روی پارک 

جنگل میالد دامداری 

محمد رضا سبزی دزفولی

بانک کشاورزی
محمدرضا 

سبزی دزفولی
وزارت جهاد کشاورزی70007000

1اللیخوزستانگلخانه1363
خوزستان اللی روستای 

خواجه آباد
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

فوالدی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

وزارت جهاد کشاورزی34003400محمدرضا منیعیبانک کشاورزیرامشیر روستای ابوعلیمه2رامشیرخوزستانپرورش گاو شیری1364

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1365
خوزستان اللی روستای 

پبده
صندوق کارآفرینی امید

محمدصالح 

عبدالهی ارپناهی
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک توسعه تعاونبهبهان روستای پیاز کار1بهبهانخوزستان راسی100پرورش گوسفند داشتی 1366
محمدعلی بارانی 

پور
سازمان امور عشایر ایران500500

3مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1367
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی600600محمدعلی رضائیبانک کشاورزی

بانک کشاورزینفتک- مسجدسلیمان1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1368
محمدعلی 

طاهری
وزارت جهاد کشاورزی200200
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پست بانکگلگه جاده اهل قبور1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1369
محمدعلی 

طاهری
وزارت جهاد کشاورزی200200

1370
واحد پرواربندی گوساله با ظرفیت 

 راسی200
8ایذهخوزستان

خوزستان شهرستان ایذه 

روستای نوترکی مجتمع 

دامپروری

وزارت جهاد کشاورزی75007500محمدعلی کیانیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستانزنبور داری1371

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
محمدقاسم 

مومنی چلکی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستانزنبورداری1372
دره )ایذه روستای شیوند 

(غریبی
صندوق کارآفرینی امید

محمدکاظم 

غریبی
وزارت جهاد کشاورزی400400

6گتوندخوزستانپرورش گاو شیری صنعتی1373
گتوند بخش عقیلی 

روستای شهید محمدی
بانک کشاورزی

محمدنصیر 

منجزی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1374

دلی محمد حسین -اندیکا

روستای گهر القاس -خان

آباد

بانک توسعه تعاون
محمدیار القاسی 

بابا احمدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمدیار آفروشهصندوق کارآفرینی امیدروستای تغلی آلبوفتیله1رامهرمزخوزستان رأس150پرواربندی بره به ظرفیت 1375

1شوشترخوزستانزنبورداری1376
شوشتر سرداران شهرک 

مرداسی
صندوق کارآفرینی امید

محمود باصری 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی200200

2باویخوزستانپرواربندی گوساله1377
خوزستان باوی روستای 

کوی سیدشریف
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمود بداویبانک توسعه تعاون

2گتوندخوزستانزنبورداری و فرآوری عسل1378

خوزستان گتوند روستای 

سماله خیابان امام خمینی 

نبش حافظ

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمود پاک دلصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1379
خوزستان اللی روستای 

میانرودان
صندوق کارآفرینی امید

محمود رضایی 

سراج الدین
وزارت جهاد کشاورزی200200

1380
طرح پرورش و اصالح نژاد گاو شیری 

 راس19با ظرفیت 
1ایذهخوزستان

خوزستان ایذه روستای 

لوایی
بانک کشاورزی

محمود شاه ولی 

کوه شور
وزارت جهاد کشاورزی24002400

5بهبهانخوزستان راسی50طرح گاو شیری 1381
بهبهان روستای قالند علیا 

 کیلومتری روستا2
بانک کشاورزی

محمود غالمی 

چنگلوایی
وزارت جهاد کشاورزی82008200
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2دزفولخوزستان رأسی15گاومیش شیری 1382
بخش مرکزی روستای دیلم 

علیا
صندوق کارآفرینی امید

محمود مشهدی 

قلعه عبدالشاهی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

10خرمشهرخوزستانتولید ساخت و نصب تیرچه بلوک1383
روستای منیخ نرسیده به 

خانه بهداشت
بانک توسعه تعاون

محمود مغیفی 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1384

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400محمود موسویصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدشوشتر شهرک نورمحمدی9شوشترخوزستانتولید فرغون1385
محمودرضا 

ایزدپناه
وزارت صنعت، معدن و تجارت25001500

300300مختار سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1386
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت جهاد کشاورزی200200مدینه افسونپست بانکهفتگل1هفتکلخوزستانپرورش زنبور عسل1387

صندوق کارآفرینی امیدشهیون روستای ماشکار1دزفولخوزستانقالیبافی1388
مدینه حاجی 

وند حیاتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

بانک توسعه تعاونروستای نیرو وند- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1389
مدینه یوسفی 

حاجیور
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450

3ایذهخوزستانتولیدی سبزی و صیفی1390

استان خوزستان شهرستان 

ایذه حومه غربی نوترگی 

مختاری

بانک کشاورزی
مراد ابراهیمی 

ذیالبی
وزارت جهاد کشاورزی45004500

1ایذهخوزستانزنبورداری1391

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200مراد ارزن برزینصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1392

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200مراد محمودیصندوق کارآفرینی امید

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش قارچ1393
مسجدسلیمان روستای 

جریک قریه شیرزاد
صندوق کارآفرینی امید

مراد یوسفی 

شیخ رباط
وزارت جهاد کشاورزی400400

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1394
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200مرتضی بهرامیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200مرتضی رضاییصندوق کارآفرینی امیدطالپا-قلعه خواجه-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1395
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12دزفولخوزستان راسی2700پرواربندی بره صنعتی1396
دزفول روستای سبزآب 

خیابان مسجد
وزارت جهاد کشاورزی2560025600مرتضی زلقیبانک کشاورزی

300300مرتضی سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانکارگاه حصیر بافی1397
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1398
طرح توجیهی اقتصادی پرواربندی بره 

 راسی100اصالح نژادی 
1دزفولخوزستان

دزفول سردشت 

ماهوربرنجی روستای 

المهدی

بانک توسعه تعاون
مرتضی 

عیسوندفرخی
وزارت جهاد کشاورزی480480

1خرمشهرخوزستانتولید انواع نان1399
جاده شلمچه خیابان اصلی 

روستای دربند غربی
پست بانک

مرتضی عیسی 

پور چنعانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480

3ایذهخوزستانپرواربندی گوساله1400
روستای نوترکی - ایذه

مجتمع
وزارت جهاد کشاورزی40004000مرتضی قلی زادهصندوق کارآفرینی امید

2اندیمشکخوزستانپخش مواد غذایی و لبنی1401
اندیمشک شهرک دوکوهه 

19خیابان الله یک پالک 
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی یوسف 

نژاد الوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1دزفولخوزستانقالی بافی1402
روستای انقالب خ گلستان 

7 پ 3
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرجان بهرامیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی1403

روستای سنجر خ امام 

خمینی روبرو مسجد امام 

حسین

صندوق کارآفرینی امید
مرجان جوادی 

نیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1404
آلویه ورا  )طرح کاشت گیاهن دارویی 

)
5باویخوزستان

خوزستان شهرستان باوی 

شهر مالثانی روستای 

دراویزه

بانک کشاورزی
مرجان خبازی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی25002500

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800مرضیه اسدپوربانک توسعه تعاونتلبزان روستای رضا آباد3مسجدسلیمانخوزستانقالی بافی1405

3امیدیهخوزستان(موزاییک)تولیدی سازه های بتنی1406
امیدیه جایزان روستای قلعه 

حمود
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مرضیه افضلیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای سرکوهکی2رامهرمزخوزستانتولید تیرچه بلوک1407
مرضیه حبیبی 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1408

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
مرضیه طاهری 

سرتنگ
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مرضیه عزیزیصندوق کارآفرینی امیداندیکا روستای نظر آباد1اندیکاخوزستانتولیدی پوشاک1409
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وزارت جهاد کشاورزی200200مرضیه عسکرپوربانک کشاورزیشهرستان هفتکل1هفتکلخوزستانپرورش زنبور عسل1410

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1411
شهرک محمد منتظری خ 

64امامت پالک 
صندوق کارآفرینی امید

مرضیه عیسوند 

زیبایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی200200مرضیه ممبینیصندوق کارآفرینی امیدکوی شهید دامغانی1هفتکلخوزستانزنبور داری1412

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500مرضیه نظرپوربانک توسعه تعاونروستای بردنشانده4مسجدسلیمانخوزستانقالی بافی1413

بانک توسعه تعاونروستای نیرو وند- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1414
مرضیه یوسفی 

حاجیور
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450

10001000مروارید شیخ زادهپست بانکروستای تکاب3ایذهخوزستانصنایع دستی1415
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونسرگچ- اندیکا1اندیکاخوزستانقالی بافی1416
مریم احمدی 

نورالدین وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1هویزهخوزستانکارگاه خیاطی بانوان1417
سیار روح آرا -هویزه 

خیابان اصلی طبقه همکف
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مریم البوغنیمهصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی1418
شیرین آب خ سعدی پشت 

شهرداری
صندوق کارآفرینی امید

مریم بسته 

چقاوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی940940مریم بنی سعیدبانک توسعه تعاونروستای بنه حاجی چراغ1رامهرمزخوزستان رأسی10اصالح نژاد گاو شیری 1419

بانک توسعه تعاون3روستای طالقانی 2رامهرمزخوزستان رأسی90پرواربندی بره 1420
مریم بهمنی 

طراح
وزارت جهاد کشاورزی900900

2دزفولخوزستاناحداث کارگاه کپو بافی1421
خوزستان دزفول بخش 

شهیون روستای زرگه
500500مریم تختایی پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2اندیکاخوزستان راسی10پرواربندی گاوشیری 1422
اندیکا منطقه شالل دشتگل 

روستای آب خرزهره
سازمان امور عشایر ایران13501350مریم حافظیصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1423
-بخش آبژدان-اندیکا

شهرک طالقانی
وزارت جهاد کشاورزی300300مریم حسین پورصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی1424
روستای سنجر خیابان 

ساحلی
صندوق کارآفرینی امید

مریم حسین وند 

قاسمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1ایذهخوزستانطرح پرورش زنبور عسل1425

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی300300مریم حسینی پورصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم حمزئیصندوق کارآفرینی امید4شهرک انقالب گلستان 1دزفولخوزستانقالی بافی1426
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4اندیمشکخوزستانتولید پوشاک1427
اندیمشک روستای آزادی 

6گلستان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مریم دانشبانک توسعه تعاون

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری1428
 –ایذه  –خوزستان 

(ییالق و قشالق)چهارمحال 
صندوق کارآفرینی امید

مریم رحیمی 

کلدوزخ
وزارت جهاد کشاورزی200200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1429

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

بانک کشاورزی
مریم زندی دره 

غریبی
وزارت جهاد کشاورزی200200

300300مریم سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1430
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونباغملک روستای لران1باغ ملکخوزستانزنبور عسل1431
مریم طالبی 

باصری
وزارت جهاد کشاورزی200200

8باغ ملکخوزستانتولیدی پوشاک1432
بخش –خوزستان باغملک 

مرکزی روستای تنگ خشک
بانک توسعه تعاون

مریم طاهری 

طالوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1433
شهرک مهاجرین خیابان 

309بوستان پالک 
صندوق کارآفرینی امید

مریم عیسوند 

رجبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدشهرک المهدی خ استقالل1دزفولخوزستانقالی1434
مریم عیسی وند 

زیبائی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2دزفولخوزستانقالی بافی1435
گاومیش آباد شرقی خ 

روبروی مسجد6
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم فرخ وندبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1436
روستای حسین کلولی 

5خیابان نگین 
صندوق کارآفرینی امید

مریم فیروزی 

مرجان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بندرماهشهرخوزستانتولید پوشاک1437
- شهر چمران - ماهشهر 

روستای هشچه سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800مریم لجم اورکیصندوق کارآفرینی امید

4کارونخوزستانتولید مانتو و شلوار و لباس زنانه1438

کوت عبداهلل روستای 

جنگیه خیابان سامری 

خیابان اصلی جنگیه

وزارت صنعت، معدن و تجارت50003500مریم مجدمصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانفرش دستباف1439
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای اوند
بانک توسعه تعاون

مریم محمدی 

اوندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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وزارت جهاد کشاورزی400400مریم مددی خواهبانک توسعه تعاوناغاجاری روستای چم نظامی1آغاجاریخوزستان راس5پرورش گاو شیری 1440

300300مریم مصطفویبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانکارگاه حصیر بافی1441
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم منجزیصندوق کارآفرینی امیدشوشتر آبگرمک علیا1شوشترخوزستانپرورش زنبور عسل1442

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم موسویان فرصندوق کارآفرینی امیدشهیون روستای اسالم آباد1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1443

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1444
روستای میان رودان - اللی

نیموری- 2
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مریم میرقایدبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانقالی بافی1445

روستای سنجر خ ساحلی 

کوچه گل مریم بین شقایق 

و گل زنبق

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم نساروندصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدقلعه خواجه-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1446
مریم نقدی 

پوربیرگانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی200200مریم نوروزیانصندوق کارآفرینی امیدگرین1هفتکلخوزستانزنبور داری1447

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1448
-بخش آبژدان-اندیکا

شهرک شهیدتیمور
صندوق کارآفرینی امید

مریم ورناصری 

قندعلی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دزفولخوزستانقالی بافی1449
شهرک حسین کلولی 

50چالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم یزدیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای جوانمردی3مسجدسلیمانخوزستانپوشاک1450
مریم یوسفوند 

چهارلنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت750750

1دزفولخوزستانقالی بافی1451
جنب 5شهرک مهاجرین خ 

185علیخان پالک 
صندوق کارآفرینی امید

مژده رحیمی 

کوهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

بانک توسعه تعاونسرگچ- اندیکا1اندیکاخوزستانقالی بافی1452
مژگان احمدی 

نورالدین وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3خرمشهرخوزستانتولیدی پوشاک1453
حفار غربی خیابان اصلی 

1/13روستای بدریه پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500مژگان پورولیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مژگان تاج پوربانک توسعه تعاونروستای خواجه اباد- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1454

سازمان امور عشایر ایران19901990مژگان قادریصندوق کارآفرینی امیدتلخاب نظر-آبژدان-اندیکا2اندیکاخوزستانراسی200پرواربندی بره1455
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1هفتکلخوزستانزنبورداری1456

هفتکل باالتراز فرمانداری 

جنب آب فاظالب روستایی 

جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200مژگان همتیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی700700مسعود احمدیصندوق کارآفرینی امیدباغ ملک روستایی رباط1باغ ملکخوزستاندامپروری1457

2ایذهخوزستانتولید قطعات بتنی1458

: خوزستان نام شهرستان 

 1ایذه جاده روستای کهباد 

شهید مرادیان روبروی تاالر 

جام جم

بانک توسعه تعاون
مسعود احمدی 

اصیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400

وزارت جهاد کشاورزی800800مسعود داجبانک کشاورزیدزفول شهرک امام2دزفولخوزستان فروند200پرورش زنبور عسل 1459

1اللیخوزستانپرورش زنبورعسل1460
خوزستان اللی روستای گله 

وری
صندوق کارآفرینی امید

مسعود رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دزفولخوزستانپرورش زنبور عسل1461
دزفول کوی بهارستان خ 

42بهارستان پالک 
بانک کشاورزی

مسعود سعادت 

مهر
وزارت جهاد کشاورزی200200

3باویخوزستاناحداث نخلستان با میانه کاری یونجه1462
کوی شهید سلیمی خ 

 مجتمع شادی2دامون 
وزارت جهاد کشاورزی23002300مسعود شبیانصندوق کارآفرینی امید

1شوشترخوزستانزنبورداری1463
شوشتر منطقه میان اب 

جنوبی روستای دیلم قدیم
وزارت جهاد کشاورزی400400مسعود شویریصندوق کارآفرینی امید

1464
 500واحد پرواربندی بره صنعتی 

راسی
5ایذهخوزستان

خوزستان شهرستان ایذه 

روستای کولفرح
وزارت جهاد کشاورزی24002400مسعود کریمیبانک کشاورزی

1اندیکاخوزستانتوزیع کاالی ایران کیف وکفش1465

خیابان -آبژدان-اندیکا 

-شهید مجید ورناصری

جنب مخابرات

صندوق کارآفرینی امید
مسعود ورناصری 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت جهاد کشاورزی10001000مسلم الفتیصندوق کارآفرینی امیداندیمشک دوکوهه3اندیمشکخوزستانپرورش زنبور عسل1466

2اندیکاخوزستانکارگاه تولید پوشاک1467
اسالم - اندیکا - خوزستان 

اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مسلم باقریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی20002000مسلم چاروسائیصندوق کارآفرینی امیدهندیجان روستای غرابی4هندیجانخوزستاننخیالت1468

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1469

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
مسلم حسینی 

فالحی
وزارت جهاد کشاورزی400400
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1شوشترخوزستانزنبورداری1470
شوشتر شهرشرافت خ 

پروین اعتصامی
وزارت جهاد کشاورزی200200مسلم شاه مرادیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری1471

 –خوزستان ایذه 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

صندوق کارآفرینی امید
مسلم عباس 

زاده لوایی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی200200مسلم مرادیبانک کشاورزیروستای بتوند1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1472

1ایذهخوزستانپرورش زنبور عسل1473
خوزستان ایذه روستای 

راسفند
وزارت جهاد کشاورزی400400مسلم موسویصندوق کارآفرینی امید

300300مصریه حمیدیبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1474
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اندیمشکخوزستانزنبورداری1475
شهرک آزادی خ بوستان 

8چهارم پ
بانک کشاورزی

مصطفی اعظمی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی600600مصطفی پور آرزمصندوق کارآفرینی امیدمناطق عشایری دزفول1دزفولخوزستانپرورش زنبور عسل1476

5اللیخوزستانراس100پرورش گاو شیری 1477
خوزستان اللی روستای 

(خواجه آباد)قاجور آباد 
وزارت جهاد کشاورزی1348013480مصطفی تاج پوربانک کشاورزی

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1478
خوزستان اللی روستای 

برکه آب شور
صندوق کارآفرینی امید

مصطفی 

جهانبخشی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1479
بخش - مسجدسلیمان

نفتک-مرکزی
بانک کشاورزی

مصطفی داودی 

تبار
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی25002500مصطفی شیرعلیصندوق کارآفرینی امیدهندیجان جنوبی4هندیجانخوزستاننخیالت1480

صندوق کارآفرینی امیدرامشیر روستای مثینیه1رامشیرخوزستانپرورش قارچ1481
مصطفی 

غبیشاوی
وزارت جهاد کشاورزی440440

3شوشترخوزستانپرواربندی گوساله1482

شوشتر جاده کشت و 

صنعت کارون مجتمع 

دامپروری وزین دام

وزارت جهاد کشاورزی47954795مصطفی قنواتیبانک توسعه تعاون

1483
کارگاه تولیدی مبلمان و مصنوعات 

mdfچوبی و
15شوشخوزستان

شوش روستای ذبه خیابان 

اصلی دوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000مصطفی کرمیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی200200مصطفی مهریبانک کشاورزیخوزستان اللی روستای تراز1اللیخوزستانتولید گالب و عرقیات گیاهی1484
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وزارت جهاد کشاورزی200200مصطفی نیک پیصندوق کارآفرینی امیدشوشتر روستای ابگرمک1شوشترخوزستانزنبورداری1485

پست بانکروستای پرچستان شالو3ایذهخوزستانتولید فرش دستباف1486
معصومه احمدی 

اوندی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3اندیمشکخوزستانتولید پوشاک1487
خیابان -کوی لور-اندیمشک

شهید بهشتی
بانک توسعه تعاون

معصومه اسدی 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1488
تولید مانتو و شلوار و لباس زنانه 

سفارشی
2امیدیهخوزستان

امیدیه نمره یک پایین 

کمپ چادرها
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600معصومه امیریپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدپیازکار1بهبهانخوزستانکپوبافی1489
معصومه باقری 

بنه سرحدی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1490
 100پرواربندی گوساله به ظرفیت 

راس
وزارت جهاد کشاورزی40004000معصومه بهداروندپست بانکچاپارخانه روستای کوله جاز3شوشترخوزستان

2رامهرمزخوزستانتولیدی خیاطی1491
جنب مسجد -سلطان اباد

(ع)امیر المومنین
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500معصومه بیگدلیصندوق کارآفرینی امید

1مسجدسلیمانخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1492

بازار تمبی روستای تمبی 

بازار تمبی کوچه بهار لین 

 طبقه همکف7

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500معصومه خلیلیبانک توسعه تعاون

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1493

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200معصومه ذیالبیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه زمانیبانک توسعه تعاونباغ ملک روستای مال آقا1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف1494

صندوق کارآفرینی امیدروستای سنجر خ بهار یک1دزفولخوزستانقالی بافی1495
معصومه سعیدی 

منش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1اندیکاخوزستانپرورش قارچ1496
روستای -آبژدان-اندیکا

الیاس
وزارت جهاد کشاورزی300300معصومه صالحیبانک توسعه تعاون

1شوشخوزستانکارگاه تولیدی وخیاطی پوشاک زنانه1497
شوش روستایی شهید 

(ره)دانش خیابان امام 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه کاوندیصندوق کارآفرینی امید

2ایذهخوزستانطرح تولیدی مانتو، شلوار و لباس زنانه1498
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای کولفرح
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000معصومه کیانیپست بانک
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1ایذهخوزستانفرش دستباف1499

استان خوزستان ایذه بخش 

دهدز روستای قلعه سرد 

روستای ده کیان

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه کیانیبانک توسعه تعاون

3دزفولخوزستانتولید قوطی1500

جاده صفی آباد بطرف 

کالته اصف جنب کارخانه 

یخ

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500معصومه لکصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف خانگی1501

شهرستان - خوزستان 

بخش مرکزی –باغملک 

روستای تکیه–

بانک توسعه تعاون
معصومه نیک 

سرشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1502

- روستای ططرآباد- اللی

خیابان - خیابان فرعی

طبقه - اصلی روستای ططر

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400معصومه هزاریانبانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1503
قلعه -بخش مرکزی-اندیکا

خواجه
بانک کشاورزی

ملک محمد 

فرهادی خانی 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیدزفول شهر سیاه منصور1دزفولخوزستانپرورش زنبورعسل1504
ملک محمد 

محمودی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1505

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

ملک محمد 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستانمرغ بومی1506
خوزستان ایذه روستای 

1شهید مرادی ها کوهباد 
صندوق کارآفرینی امید

ملکی جان 

عبدوند
وزارت جهاد کشاورزی200200

1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل1507
باغملک خیابان آیت اهلل 

خامنه ای جنب دادگستری
وزارت جهاد کشاورزی200200منا صفارانبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت950950منصور احمدیصندوق کارآفرینی امیداندیکا سرگچ آبژدان2اندیکاخوزستانتولیدی تیرچه بلوکی1508

وزارت جهاد کشاورزی200200منصور اصالنیبانک کشاورزی3برم گاو میشی 1هفتکلخوزستانزنبورداری و فراوری عسل1509

وزارت جهاد کشاورزی800800منصور بایمانیبانک توسعه تعاونروستای سرچشمه سفلی2رامهرمزخوزستان رأسی10اصالح نژاد گاو شیری 1510

1شوشخوزستان راسی10پرورش گاومیش 1511
شوش بخش مرکزی روستا 

احمد موال
وزارت جهاد کشاورزی14701470منصور برهانیصندوق کارآفرینی امید
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1اللیخوزستانپرورش زنبورعسل1512
خوزستان اللی روستای 

آبژدان
صندوق کارآفرینی امید

منصور بهاری 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1شوشخوزستانتوسعه پرورش گیاهان دارویی1513

شوش غرب کرخه روستای 

ساالر )سرخه صالح داوود 

(شهیدان

وزارت جهاد کشاورزی500500منصور سرخهبانک کشاورزی

پست بانکروستای چمن الله1هفتکلخوزستانزنبورداری و فراوری عسل1514
منصور صفی 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1515
 راسی و احداث 16پرورش گاو شیری 

دامداری
1خرمشهرخوزستان

خرمشهر روستای حفار 

شرقی قریه مرزوقی
وزارت جهاد کشاورزی20002000منصور مرزوقیصندوق کارآفرینی امید

3باغ ملکخوزستانگلخانه تولید سبزی وسیفی1516

شهرستان –خوزستان 

رستم آباد جاده  –باغملک 

باغملک قلعه تل روستای 

لران

وزارت جهاد کشاورزی35003500منوچهر جعفریبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدسیار1مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبور عسل1517
منوچهر 

ذوالفقاری
وزارت جهاد کشاورزی200200

10آبادانخوزستانتعویض بدنه از چوبی به فایبرگالس1518

-متری40ذوالفقاری 

فرعی اول _ 8شهدای 

22سمت چپ پالک 

وزارت جهاد کشاورزی20002000منوچهر مسجدیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1519

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400منوچهر موسویصندوق کارآفرینی امید

1خرمشهرخوزستان راسی30پرواربندی گوساله 1520
خرمشهر حفار شرقی 

روستای مکسر جنوبی
وزارت جهاد کشاورزی12001200منی موسویبانک توسعه تعاون

3خرمشهرخوزستانتولید فرش دستباف و تابلو فرش1521
پل نو خیابان اصلی طبقه 

همکف
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500منیژه براهوییبانک توسعه تعاون

1522
سفارشی  )طرح توجیهی خیاطی زنانه 

(دوزی
2اللیخوزستان

خوزستان اللی روستای بنه 

سرخی
بانک توسعه تعاون

منیژه حاجی ور 

میرقاید
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1523
سنجر خیابان نشاط کوچه 

گل الله
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200منیژه داوودیبانک توسعه تعاون

1کارونخوزستانپرورش زنبور عسل1524
شهرستان کارون روستای 

بهر
وزارت جهاد کشاورزی200200منیژه مددیبانک کشاورزی
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1525

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200منیژه موسویصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200مهتاب احمدیصندوق کارآفرینی امیداندیکا سرگچ آبژدان1اندیکاخوزستانپرورش زنبور عسل1526

1دزفولخوزستانقالی بافی1527

شهرک حسین کلولی خ 

 و 3بین خ احسان 3نگین 

67551 پالک 4

صندوق کارآفرینی امید
مهتاب رحیمی 

کوهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دزفولخوزستانقالی بافی1528

نرسیده به شهر سیاه 

منصور سه راهی شهر حمزه 

خ پل غالمرضا خان

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهتاب فرخوندصندوق کارآفرینی امید

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1529
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

مهدی بخشنده 

فر
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکمجتمع دامپروری- ماهشهر 3بندرماهشهرخوزستان راسی100پرواربندی گوساله 1530
مهدی توفیقی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی47004700

سازمان امور عشایر ایران200200مهدی جمالیصندوق کارآفرینی امیدسیار1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1531

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1532

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
مهدی خون 

رضایی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی320320مهدی داودیبانک کشاورزینفتک- مسجدسلیمان1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1533

5گتوندخوزستانپرورش زنبور عسل1534
گتوند بخش عقیلی 

روستای سیدان
وزارت جهاد کشاورزی18001800مهدی دیالمه پوربانک کشاورزی

1535
تولید انواع کابینت ام دی اف و پی 

وی سی
7دزفولخوزستان

شهرک منتظری ابتدای 

جاده صفی آباد جنب 

مرغداری پورفیاض

بانک توسعه تعاون
مهدی رضایی 

بالنجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1078010780

3بندرماهشهرخوزستان راس100پروار بندی گوساله 1536
جاده هندیجان - ماهشهر 

مجتمع دامپروری
وزارت جهاد کشاورزی40004000مهدی قنواتیبانک کشاورزی

4اندیمشکخوزستانورزشی1537
- چمگلک- اندیمشک

2خیابان ظفر- خیابان امام
وزارت ورزش و جوانان990990مهدی کرمیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی514514مهدی گاملیبانک توسعه تعاونشلحه ثوامر-آبادان 1آبادانخوزستانپرواربندی گوساله1538
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1539
احداث گلخانه تولید انواع سبزی ، 

صیفی و نشاء صیفی جات
20اندیمشکخوزستان

-اندیمشک-خوزستان

-کیلومتر ده جاده سدکرخه

آبادی پشمینه زار

وزارت جهاد کشاورزی1800018000مهدی مختاریبانک توسعه تعاون

1540
بسته بندی میوه و سبزی و نان و 

ادویه و خشکبار صادراتی
2کارونخوزستان

خوزستان شهرستان کارون 

کوت امیر جنب منازل 

سازمان برق

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مهدی مقدمپست بانک

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1541
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی هزاریانصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1542
خوزستان اللی روستای 

قلعه جنگایی
وزارت جهاد کشاورزی200200مهراب جمالپورصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانراسی100پرواربندی بره 1543
استان خوزستان شهرستان 

دزفول روستای شیرین آب
پست بانک

مهران 

عیسوندزیبایی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1ایذهخوزستانفرش دستباف1544

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش حومه شرقی 

روستای کولفرح

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهرانگیز حاتمیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیایذه روستای کوه شور4ایذهخوزستانتولیدی سبزی و صیفی1545
مهرداد شاه ولی 

کوه شور
وزارت جهاد کشاورزی75007500

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مهرعلی کاظمیصندوق کارآفرینی امیداندیکا چگارمان2اندیکاخوزستانکارگاه تیرچه وبلوک1546

سازمان امور عشایر ایران270270مهرنوش حاتمیبانک توسعه تعاونناصرخسرو-آبژدان-اندیکا1اندیکاخوزستانپرورش قارچ1547

وزارت جهاد کشاورزی500500مهرنوش نظریبانک توسعه تعاونروستای دیدونی1رامهرمزخوزستانپرواربندی بره یکصد رأسی1548

وزارت جهاد کشاورزی200200مهری زاهدیصندوق کارآفرینی امیدچمن الله1هفتکلخوزستانزنبور داری1549

1دزفولخوزستانقالی بافی1550
شهرک شیرین آب خیابان 

کالنتری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهری نعمتیبانک توسعه تعاون

1551
کارگاه تولیدی البسه زنانه و سفارش 

دوزی
2ایذهخوزستان

ایذه روستای بی بی گل 

مرده سفلی
پست بانک

مهریان صیدی 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1اللیخوزستانکارگاه و فروشگاه صنایع دستی1552
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
400400مهسا هزاریانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1دزفولخوزستانقالی بافی1553

روستای اسالم آباد قسمت 

جنوبی خیابان دانش نبش 

کشاورز

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهناز صالحیصندوق کارآفرینی امید

8ایذهخوزستانقالیبافی نقش نگاران1554
روستای - ایذه - خوزستان 

چهارتنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مهناز عالی پوربانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مهناز هزاریانبانک توسعه تعاونروستای ططراباد- اللی3اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1555

2دزفولخوزستانقالی بافی1556
 مرکز 1شهرک امام خ ابوذر 

بهداشت قدیم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهنوش بهرامیبانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانپرورش قارچ1557
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای چگارمان
بانک توسعه تعاون

مهوش کاظمی 

بره بی چاست
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک توسعه تعاونروستای شیرین آب خ تیر1دزفولخوزستانقالی بافی1558
مهین حسینی 

احمدفداله
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1000700مهین مرادیصندوق کارآفرینی امیدروستای گزین3هفتکلخوزستانکارگاه میله دوزی1559
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1560

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200موسی فرهادیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی800800موسی محمدیبانک کشاورزیباغ ملک روستای بلقاب2باغ ملکخوزستانراسی10پرورش گاو شیری 1561

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1562

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

اشگفت منا- حتی 

وزارت جهاد کشاورزی200200موال سراجیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکاغاجاری ، چم نظامی1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل1563
مونا عباسی 

کالته جعفر اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1رامهرمزخوزستانپرواربندی بره یکصد رأسی1564
روستای شهید روزگاری 

(سرتلی)
وزارت جهاد کشاورزی12801280مؤمن محبی نیاصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1565
شهرک -ناصروخسرو-اندیکا

طالقانی
وزارت جهاد کشاورزی200200میترا اکبریبانک توسعه تعاون

1566
کشت وتولید گیاه دارویی وبهداشتی 

آلویه را
3دشت آزادگانخوزستان

خوزستان دشت آزادگان 

مرکزی روستای البوصیاد
وزارت جهاد کشاورزی500500میثم جنادلهبانک کشاورزی

1ایذهخوزستانپرورش گوسفند داشتی1567
روستای -ایذه-خوزستان

اژگیل
وزارت جهاد کشاورزی200200میثم موسویبانک توسعه تعاون
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صندوق کارآفرینی امیداندیکا روستای سرگچ آبژدان1اندیکاخوزستان فروندی50پرورش زنبور عسل 1568
مینا احمدی 

نورالدین وند
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اندیکاخوزستانتولید فرش دستباف1569
روستای -آبژدان-اندیکا

سرگچ آبزدان
صندوق کارآفرینی امید

مینا احمدی 

نورالدین وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت180180

2مسجدسلیمانخوزستانفرش و قالی1570
هفت شهیدان زیالیی 

روستای کنجد کار
پست بانک

مینا باقری 

بابااحمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1571

-روستای قلعه میدان - اللی

خیابان -  خیابان فرعی

اصلی روستای قلعه میدان

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مینا رضایی خوبانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانقالبافی1572
روستای -آبژدان-اندیکا

کوشک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مینا نظرپوروندپست بانک

300300ناجی کوتیصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی1573
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت جهاد کشاورزی590590نادر قیطاسیبانک کشاورزیاندیمشک روستای سبزآب1اندیمشکخوزستانزنبورداری1574

2دزفولخوزستانپرورش بلدرچین گوشتی1575

-جاده بن جعفر - دزفول 

بین روستای منتظری و 

عباس آباد

صندوق کارآفرینی امید
نادعلی 

محمدیان راد
وزارت جهاد کشاورزی15001500

26آبادانخوزستانعمل آوری و بسته بندی ماهی و میگو1576

کیلومتر -جاده اروند کنار 

شهرک صنعتی -14

-(جهاد کشاورزی )شهدا

فرعی دوم سمت چپ

وزارت صنعت، معدن و تجارت1800018000نادیا مهدوی فردبانک توسعه تعاون

300300نادیه سواریبانک توسعه تعاونهویزه رفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی1577
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل1578
اغاجاری، روستای چم 

نظامی
پست بانک

نازنین رحیمی 

لرکی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1579
قولید قند شکسته خردشده با بسته 

بندی و توزین
4شوشخوزستان

بخش فتح المبین روستای 

سرخه صالح داوود
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000ناصر سرخه زادهبانک کشاورزی

300300ناصر سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1580
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ایذهخوزستانگوسفند داشتی1581

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش مرکزی روستای 

بیضه تک

بانک کشاورزی
ناصر قاسمی 

بیضه تک
سازمان امور عشایر ایران12501250

وزارت جهاد کشاورزی17601760ناصر لویمیبانک کشاورزیروستای جسانیه کوچک6اهوازخوزستانکشت نهال و بذر1582

وزارت جهاد کشاورزی200200نامدار باران پورصندوق کارآفرینی امیدقلعه خواجه-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل1583

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف1584

-استان خوزستان 

 –شهرستان باغملک 

میداود روستای میداود وستا

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ناهید داودیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی400400ناهید سلحشورنیابانک کشاورزیخوزستان شهرستان ایذه1ایذهخوزستانفروشگاه آفت کش نباتی1585

بانک توسعه تعاونروستای نیرو وند- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1586
ناهید یوسفی 

بابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450

1شوشترخوزستانزنبورداری1587
شوشتر روستای گاللک 

شهرک نورمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی160160نایب ریمازصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1588
روستای - اللی- خوزستان

خواجه آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400نجمه چراغیبانک توسعه تعاون

300300نجمه سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی1589
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4دزفولخوزستانتولید صنایع دستی1590
دزفول بخش شهیون 

روستای بیشه بزان
680440نجمه کیایی رادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3خرمشهرخوزستانتولیدی پوشاک1591
 3سوره شلمچه شهرک 

طبقه همکف
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000نجیه هاللیبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانقالی بافی1592
روستای سردشت خ فرعی 

بین خ مهر و فجر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ندا منصوریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500نرگس خانیبانک توسعه تعاون12محرزی نهر 2خرمشهرخوزستانتولیدی پوشاک1593

وزارت جهاد کشاورزی200200نرگس راشدیبانک توسعه تعاوندهستان سویره- هندیجان1هندیجانخوزستانپرورش قارچ خوراکی خانگی1594

1اندیمشکخوزستانزنبورداری1595
منطقه پشمینه - اندیمشک 

زار
وزارت جهاد کشاورزی200200نرگس مرادیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانفرش دستباف1596

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای پرچستان 

اورک شالو

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نرگس مکوندیبانک 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 

صندوق کارآفرینی امیدشهرک کوثر خ فردوسی2دزفولخوزستانقالی بافی1597
نرگس نصیری 

چهاربری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1598
طرح توجیهی تولید فرش وقالی 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت270270نساء حاتمیصندوق کارآفرینی امیدقلعه خواجه-اندیکا1اندیکاخوزستان

2باغ ملکخوزستان کلنی200پرورش زنبور عسل 1599
شهرستان باغملک روستایی 

1اللب ک مهر 
وزارت جهاد کشاورزی200200نسرین تاراسبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امید2روستای اب باران 1آغاجاریخوزستان تنی8پرورش قارچ خوراکی 1600
نسرین حدادی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی400400

3دزفولخوزستانکارگاه کپوبافی در دزفول1601
بین باغچبان و - دزفول 

دیونی روستای رشیدی
300300نسرین سرلکصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت جهاد کشاورزی200200نسرین محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای آسماری1هفتکلخوزستانزنبور داری1602

1ایذهخوزستانفرش دستباف1603

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای پرچستان 

گوریی

بانک توسعه تعاون
نسرین موالیی 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1604
شهرک بن جعفر خ قدس 

176اواسط خ بهار پالک 
بانک توسعه تعاون

نسرین یکرهی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3شوشخوزستانتولیدی حوله1605
بخش مرکزی روستای 

شهید دانش عمله سیف
وزارت صنعت، معدن و تجارت19901200نسیم دیناروندصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی46404640نصراله تختاییبانک کشاورزیپشمینه زار2اندیمشکخوزستان راسی40گاو شیری 1606

وزارت جهاد کشاورزی200200نصراله نوروزیانبانک توسعه تعاونایذه روستای خنگ اژدر1ایذهخوزستانپرورش گاو شیری1607

بانک کشاورزیبهبهان روستای بیدبلند1بهبهانخوزستان رأس30پرورش بز مولد به تعداد 1608
نصرت اله 

چاشیانی
وزارت جهاد کشاورزی432432

بانک کشاورزیبهبهان روستای قالند2بهبهانخوزستانپرورش زنبورداری1609
نصرت اله 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی535535

وزارت جهاد کشاورزی350350نصرت پهلوانیصندوق کارآفرینی امیداغاجاری روستای جولکی1آغاجاریخوزستان تنی8پرورش قارچ خوراکی 1610

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف1611

-استان خوزستان 

شهرستان باغملک بخش 

مرکزی روستایی لران

بانک توسعه تعاون
نصرت جنگی 

زاده باغ ملکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

بانک توسعه تعاونگلگیر1مسجدسلیمانخوزستانقالی بافی1612
نصرت منصوری 

بیدکانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت جهاد کشاورزی200200نصرت نوروزیانپست بانکگزین1هفتکلخوزستانزنبور داری1613
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1دزفولخوزستانقالی بافی1614
روستای حسین کلولی 

4 و3 بین احسان 3نگین
صندوق کارآفرینی امید

نظیره پور 

کالنتری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1615
بخش - مسجدسلیمان

نفتک-مرکزی
بانک کشاورزی

نعمت اهلل 

کریمی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی50405040نعمت اله حیاتیبانک کشاورزیهندیجان روستای جبر آباد4هندیجانخوزستانپرورش و فرآوری بوقلمون1616

وزارت جهاد کشاورزی200200نگار مهری بابادیصندوق کارآفرینی امیدخوزستان اللی روستای تراز1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1617

1618
اصالح نژاد زنبور عسل و تولید ژل 

رویال
1مسجدسلیمانخوزستان

دو راهی - مسجدسلیمان

اللی
صندوق کارآفرینی امید

نگین دلی 

سرراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1619
خوزستان اللی روستای 

ارپناه
وزارت جهاد کشاورزی200200نوذر فرجیصندوق کارآفرینی امید

2اندیکاخوزستانراسی150پروار بندی بره1620
-بخش مرکزی-اندیکا

شهرک زرستان
صندوق کارآفرینی امید

نوراهلل عبدالهی 

آرپناهی
سازمان امور عشایر ایران18301400

وزارت جهاد کشاورزی500500نورعلی قیطاسیبانک کشاورزیسد دز-- اندیمشک 1اندیمشکخوزستانپرورش زنبور1621

1اندیمشکخوزستانپرورش زنبور عسل1622

کوی -اندیمشک-خوزستان

لور خیابان خدمات کوچه 

18شهید جودکی پالک 

وزارت جهاد کشاورزی500500نورعلی مهرابیصندوق کارآفرینی امید

3باغ ملکخوزستانراسی15پرورش گاو شیری1623
روستای کان -قلعه تل

گنجشکی
وزارت جهاد کشاورزی15001500نوروز امیریبانک کشاورزی

1624
 15گاومیش شیری '-دامداری سنتی

راسی
1دزفولخوزستان

شهرک بنوت پایین -دزفول 

46 پالک 3خ فرهنگ 
وزارت جهاد کشاورزی16001600نوش آفرین تکشصندوق کارآفرینی امید

5اندیکاخوزستانتولیدی پوشاک1625
شهرستان اندیکا روستای 

کوشک
پست بانک

نوش آفرین 

طهماسبی شاه 

منصوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1626
خیابان شهید حسن زاده 

کوچه گنجعلی سرملی
وزارت جهاد کشاورزی200200نوید اسماعیلیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای باصدی حاج بارون1رامهرمزخوزستاناحداث نخلستان1627
نوید شریفی 

ایالقی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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1628
ساختمان های پیش ساخته بتنی 

فوالدی
4دزفولخوزستان

روستای سردشت ناحیه 

صنعتی سردشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000نیما بخیتبانک توسعه تعاون

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1629

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200نیمول موسویصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی1630

منطقه گردآب روستای 

ابوالحسن از توابع بخش 

سردشت

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هاجر آبباریکیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1631
روستای کهنک خ آزادی 

129پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هاجر چراغیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1632

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200هاجر غریبیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی50005000هادی پاکروانبانک کشاورزیشهرک حمزه2دزفولخوزستانپرورش گاو شیری صنعتی1633

5هندیجانخوزستانخرید بدنه لنج فایبر گالس1634
هندیجان شمالی کوی 

پاسداران روبرو پست
وزارت جهاد کشاورزی20002000هادی چاروساییبانک کشاورزی

4گتوندخوزستانزنبورداری و فراوری عسل1635
شهرستان گتوند بخش 

عقیلی روستای سیدان
وزارت جهاد کشاورزی18001800هادی دیالمه پورصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانپرورش مرغ بومی1636
روستای -ایذه-خوزستان

نوترکی غریبی
صندوق کارآفرینی امید

هادی طهماسی 

سرقلی نوترکی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1637
ساخت ماشین آالت و ادوات و 

مکانیزاسیون کشاورزی
1هندیجانخوزستان

هندیجان روستای چهل 

منی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500هادی کناری زادهپست بانک

1638
تولید انواع کمد تختخواب کتابخانه 

انواع تخت یک نفره و دو نفره
3دزفولخوزستان

دز فول جاده شمس آباد 

روستای قلعه سید
صندوق کارآفرینی امید

هادی محجوبی 

فر
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

2آبادانخوزستانکشت وتوسعه نهال و بذر نخلستان1639
نهر ابو - اروند کنار - آبادان 

صدرین جنوبی
وزارت جهاد کشاورزی15001500هاشم شریفیپست بانک

1640
 متر 600)گلخانه در مقیاس کوجک

(مربع
1هفتکلخوزستان

شهرستان هفتکل روستای 

رغیوه
وزارت جهاد کشاورزی900900هاشم غالمیصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبورعسل1641
خوزستان اللی روستای 

ططر آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200هانیه هزاریانصندوق کارآفرینی امید

1هویزهخوزستانتجهیز و توسعه داروخانه دامپزشکی1642
بخش - شهرستان هویزه 

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی10001000هدی موالی زادهبانک کشاورزی
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2باویخوزستانگوسفند داشتی1643
خوزستان شهرستان باوی 

روستای گارگه
وزارت جهاد کشاورزی560560هلیل حمیدیبانک کشاورزی

1خرمشهرخوزستانتولید لباس های سنتی1644
روستای معمره صنگور 

15هالل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500هناء هاللیپست بانک

1دزفولخوزستانقالی بافی1645
روستای سبزآب خ اصلی 

19انقالب پالک 
بانک توسعه تعاون

هوران نصیری 

سر بیشه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2ایذهخوزستان راس19پرورش گاو شیری با ظرفیت 1646
خوزستان ایذه روستای 

(کولفرح) 2کوهباد
وزارت جهاد کشاورزی17861786هوشمند حاتمیبانک توسعه تعاون

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1647

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

برکه

صندوق کارآفرینی امید
هوشنگ رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اندیکاخوزستانتولیدی قارچ1648
روستای - آبژدان-اندیکا

امیر المومنین
صندوق کارآفرینی امید

هوشنگ 

ورناصری
وزارت جهاد کشاورزی300300

پست بانکسیار1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1649

هومان 

طهماسبی 

بیرگانی

وزارت جهاد کشاورزی200200

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1650
عشایر -بخش چلو-اندیکا

برهان عالی
سازمان امور عشایر ایران200200هومن محمدیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیباغملک روستای تکیه1باغ ملکخوزستاندامپروری1651
هیبت اهلل 

علیزاده کرد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

صندوق کارآفرینی امیدروستای گاومیش آباد شرقی2دزفولخوزستان راسی10پرورش گاومیش سنتی 1652
هیبت اله حسن 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی12001200

وزارت جهاد کشاورزی18301830وحید نظرپورصندوق کارآفرینی امیداندیکا روستای اسالم اباد2اندیکاخوزستان راسی30پروار بندی گوساله 1653

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1654

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

ططر اباد

وزارت جهاد کشاورزی200200وحید هزاریانصندوق کارآفرینی امید

300300وفاء زایرپوربانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی1655
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستانپرورش گوسفند داشتی1656
خوزستان دزفول بخش 

شهیون روستای دیونی
صندوق کارآفرینی امید

ولی شیخی 

هیویدی
سازمان امور عشایر ایران10001000

وزارت جهاد کشاورزی600600ولید نصاریبانک کشاورزی2ابادان روستای تنگه ی 2آبادانخوزستان(نخلستان)کشت و توسعه نهال و بذر 1657
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1658
پخش مواد غذایی و بهداشتی به 

صورت عمده و جزیی
4بهبهانخوزستان

روستای -بهبهان-خوزستان

دودانگه بزرگ خیابان 

شهید ساالر پور

وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000وهب تقی زادهپست بانک

1ایذهخوزستان راس100پرواربندی بره با ظرفیت 1659
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای چلویر
بانک کشاورزی

یادگار قبادی 

سلحشور
سازمان امور عشایر ایران600600

2ایذهخوزستانزعفران و گیاهان دارویی1660

بخش -ایذه-خوزستان

دهستان حومه -مرکزی

-روستای کله ضرب-غربی

خیابان اصلی کله ضرب

بانک کشاورزی
یارمحمد نجفی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1دزفولخوزستانقالی بافی1661
روستای سنجر خ ساحلی 

جنب کوچه گل مریم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200یاسمن فرخ وندصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانفروندی150پرورش دهنده زنبور عسل1662
جعفرآباد -آبژدان-اندیکا

جنب مخابرات
پست بانک

یاسین ورناصری 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

4ایذهخوزستانکاشت گلخانه ای سبزی و صیفی جات1663

حومه - ایذه - خوزستان 

روستای بلوطک - غربی

شیخان

وزارت جهاد کشاورزی50005000یاور احمدیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاوندم تنگ شالل-اندیکا2اندیکاخوزستانطرح بسته بندی عسل1664
یاور بارانی بره 

بی چاست
وزارت صنعت، معدن و تجارت550550

صندوق کارآفرینی امیدروستای چم نظامی1آغاجاریخوزستان تنی8پرورش قارچ خوراکی 1665
یاور ولی پور 

چهارده چریک
وزارت جهاد کشاورزی370370

1رامهرمزخوزستان رأسی15اصالح نژاد گاو شیری 1666
- دهستان رستم آباد

روستای جعفرصادق
وزارت جهاد کشاورزی15731573یحیی ابوالعباسیبانک توسعه تعاون

1باغ ملکخوزستانکلنی200پرورش زنبور عسل 1667
بخش مرکزی ـ روستای 

رباط علیا
وزارت جهاد کشاورزی400400یحیی احمدیصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانwسلیندر6خرید تراکتور 1668
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای سرپر عیدی وندی
صندوق کارآفرینی امید

یحیی عیدی 

وندی
وزارت جهاد کشاورزی900900

1بهبهانخوزستانکشت گل نرگس در سطح یک هکتار1669
پشت -جاده قدیم اهواز

پمپ بنزین
وزارت جهاد کشاورزی650650یداله بخشایشبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی200200یداله چراغیصندوق کارآفرینی امیداللی روستای جعفرآباد1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1670
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1671

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400یداله مرادیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی400400یعقوب امیریبانک کشاورزیبارونگرد- ایذه 1ایذهخوزستانزنبور داری1672

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1673
خوزستان اللی روستای 

تنباکوکار
صندوق کارآفرینی امید

یوسف رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

1674
گل )کشت و پرورش گیاهان دارویی

(محمدی و به لیمو
1اللیخوزستان

خوزستان اللی روستای تراز 

دشت ده
بانک کشاورزی

یوسفعلی مهری 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی800800

1ایذهخوزستان راسی10واحد پرورش گاو شیری 1675
خوزستان ایذه روستای 

اژگیل
وزارت جهاد کشاورزی940940یونس قریشوندیبانک توسعه تعاون

1گتوندخوزستانگوسفند1676
گتوند عقیلی پشت درب 

علیا
سایر250250ابراهیم پاپی زادهصندوق کارآفرینی امید

سایر250200ابراهیم رشیدیصندوق کارآفرینی امیدگتوند چم عربان1گتوندخوزستانگاو شیری1677

1باغ ملکخوزستانپرورش گوسفند1678
باغملک روستای دوراهی 

اسالم آباد
سایر300300ابوالفتح امانیبانک کشاورزی

6باغ ملکخوزستانتولید کیت آزمایشگاهی1679
باغملک روستای شهید 

کریمی
بانک توسعه تعاون

احسان 

زاهدکریمی
سایر15001500

1بهبهانخوزستانپرورش دام1680
بهبهان روستای حضرت 

(ع)علی
سایر250250احمد امیریانبانک کشاورزی

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1681
خوزستان آغاجاری روستای 

سرجولکی
سایر250250احمد آشناصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستانپرورش مرغ بومی1682
باغملک قلعه تل خیابان 

شهید خیری زاده
سایر250250احمد محمدیبانک کشاورزی

1بهبهانخوزستانپرورش دام1683
بهبهان دودانگه روستای آل 

طیب
سایر250250اردشیر چابکبانک کشاورزی

1دزفولخوزستاندامداری1684
ماهور برنجی خیابان بهاران 

13
بانک توسعه تعاون

اسحاق 

بوذرجمهری
سایر200200

سایر844844اسکندر ممبنیبانک کشاورزیباغملک روستای کیوپ1باغ ملکخوزستانپرورش گاو شیری1685

سایر250250اسالم مظلومیبانک کشاورزیبهبهان روستای حیات آباد1بهبهانخوزستانپرورش دام1686

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1687
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
صندوق کارآفرینی امید

اسماعیل 

درخشنده
سایر250250
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1بهبهانخوزستانپرورش دام1688
بهبهان تشان روستای شاه 

غالب
بانک کشاورزی

اسماعیل 

مسلمی تنگ 

برد سفید

سایر250250

1بهبهانخوزستانپرورش دام1689
بهبهان روستای کردستان 

بزرگ
سایر250250اصغر طیبیبانک کشاورزی

سایر250250اصالن جعفریبانک کشاورزیبهبهان روستای دودانگه1بهبهانخوزستانپرورش دام1690

سایر250250اطلس البابانک کشاورزیبهبهان روستای بیدبلند1بهبهانخوزستانپرورش دام1691

1گتوندخوزستانبز1692
گتوند سه راهی شهرک 

پنجم
سایر250250اقبال انشایی مهرصندوق کارآفرینی امید

سایر250250اکبر قنبری نژادبانک کشاورزیبهبهان روستای پیازکار1بهبهانخوزستانپرورش دام1693

3باغ ملکخوزستانرأسی5گاو شیری 1694
روستای  _بخش مرکزی 

مرغاب گنبد
سایر600600البرز زکویبانک کشاورزی

3خرمشهرخوزستانتولیدی پوشاک1695
 2جاده شلمچه سرحانیه 

فرعی اول سمت چپ
سایر250250الهام سدره زادهصندوق کارآفرینی امید

1آغاجاریخوزستانپروش گاو شیری1696
خوزستان آغاجاری روستای 

سرجولکی
سایر250250امین زیدانیصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپروار بندی گوسفند1697

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

ططر اباد

سایر250250آدینه هزاریانصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدمینو شهر بلوار امام1خرمشهرخوزستانارایشگری1698
آمنه صدامی 

ناصری
سایر250250

2شوشخوزستانپرورش گاوشیری1699
شوش شهر الوان روستا 

سدشاوور
سایر230230بدریه عبدالخانیبانک توسعه تعاون

1اللیخوزستانپروار بندی گوسفند1700

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

تکاب میان رودان

سایر250250بهمن جوانشیرصندوق کارآفرینی امید

سایر712712بهنود حافظیبانک کشاورزیچم آسیاب3مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبور عسل1701

سایر250250پروانه احمدیصندوق کارآفرینی امیدمحله باال- گتود 1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1702

سایر250250پرویز کرم پورصندوق کارآفرینی امیدگتوند عقیلی دشت بزرگ1گتوندخوزستانگوساله1703

1ایذهخوزستانپرورش گاو شیری1704
خوزستان ایذه سوسن 

روستای ده حوض
بانک توسعه تعاون

پری بابایی 

بارکالیی
سایر250250
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بانک کشاورزی2روستای نمره 1هفتکلخوزستانپرورش گوسفند و بز1705
پریسا عبدی 

گراوندی
سایر250125

بانک کشاورزیبهبهان تشان1بهبهانخوزستانپرورش دام1706
پیمان بابلی 

زراعتی
سایر250250

سایر250250توران احسانیبانک کشاورزیبهبهان روستای شاه غالب1بهبهانخوزستانپرورش دام1707

1هفتکلخوزستانپرورش گوسفند و بز1708
نفت سفید روستای حسن 

شاهی
سایر250125توران شعبانیبانک کشاورزی

2ایذهخوزستانپرورش گوسفند1709
خوزستان ایذه سوسن 

روستای اب بید
بانک توسعه تعاون

ثانی خدابخشی 

الکورگانی
سایر250250

2حمیدیهخوزستان رأسی24پرورش گاو شیری 1710
شهرستان حمیدیه روستای 

طراح
سایر37003700جاسم امیریبانک کشاورزی

2هندیجانخوزستانکشت نخیالت1711
هندیجان روستای جیری 

سفلی
سایر20002000جعفر حیدریصندوق کارآفرینی امید

7امیدیهخوزستاناستخر سرپوشیده1712
خوزستان امیدیه روستای 

دونه
سایر44504450حبیب شریفاتصندوق کارآفرینی امید

1بهبهانخوزستانپرورش دام1713
بهبهان منصوریه خیابان 

حافظ
سایر250250حجت اله ترابیدهبانک کشاورزی

سایر250250حسین صالحیصندوق کارآفرینی امیدگتوند ابید علی باز1گتوندخوزستانبزپرواری1714

1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1715
شهرک شهید - گتوند 

محمدی
سایر210210حسین منجزیصندوق کارآفرینی امید

1هفتکلخوزستانپرورش گوسفند و بز1716
بخش رغیوه روستای 

1عبادات 
سایر250125حکیمه بنی نعامهبانک کشاورزی

بانک کشاورزیبهبهان روستای حیات اباد1بهبهانخوزستانپرورش دام1717
حمیده رواحی 

نژاد
سایر250250

بانک کشاورزیبهبهان روستای کلگه زار1بهبهانخوزستانپروش دام1718
حیدر مهربان 

آب الوان
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدگتوند عقیلی چم عربان1گتوندخوزستانگوسفند1719
خانبابا شریف 

گورداگونی
سایر250200

بانک کشاورزیبهبهان روستای بیدبلند1بهبهانخوزستانپرورش دام1720
خدیجه 

ابراهیمی نسب
سایر250250
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1اللیخوزستاندامداری1721

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

گچ کرسا

سایر250250خیراله جمالپورصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدجنت مکان- گتوند 1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1722
خیرعلی ابراهمی 

وند
سایر250200

سایر250250دلبر کدپوربانک کشاورزیبهبهان تشان1بهبهانخوزستانپرورش دام1723

1بهبهانخوزستانپرورش دام1724
بهبهان تشان روستای شاه 

غالب
سایر250250رستم راهوردبانک کشاورزی

1بهبهانخوزستانپرورش دام1725
بهبهان تشان روستای 

حیات آباد خلیفه
سایر250250رستم شجاعیبانک کشاورزی

1گتوندخوزستانگوسفند1726
گتوند عقیلی روستای 

کایدان
صندوق کارآفرینی امید

رضا حیدری 

کایدان
سایر250250

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1727
خوزستان آغاجاری روستای 

1آب باران
سایر250250رمضان ملحانیصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانزنبورداری1728

-شهرستان اللی-خوزستان 

خیابان -روستای جمال آباد

امام علی

صندوق کارآفرینی امید
روانبخش جمال 

پور بیرگانی
سایر200200

سایر250250روزعلی اقدامیبانک کشاورزیبهبهان روستای پیازکار1بهبهانخوزستانپرورش دام1729

1730
 150)زنبورداری و فراوری عسل 

(کندویی
1اندیمشکخوزستان

استان خوزستان شهرستان 

بخش -اندیمشک

الوارگرمسیری روستای 

9جهانگیرخانی کوچه فجر

سایر200200زهرا زیتوندیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیبهبهان روستای حیات آباد1بهبهانخوزستانپرورش دام1731
سعید سنایی 

تراب
سایر250250

1گتوندخوزستانگوسفند1732
گتوند عقیلی روستای 

شهید محمدی ظلم آباد
سایر250250سعید قربانیصندوق کارآفرینی امید

1گتوندخوزستانبره پرواری1733
گتوند عقیلی روستای 

3محمدی بوستان 
سایر250250سعید محمدیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250سکینه معماربانک کشاورزیبهبهان روستای قنبری1بهبهانخوزستانپرورش دام1734

1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1735
گتوند روستای سله چین 

عوضعلی
صندوق کارآفرینی امید

سوگل پیروند 

بوری
سایر250250
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1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1736
گتوند کیارث روستای 

سالمگاه
صندوق کارآفرینی امید

سوگل راشدی 

بیرگانی
سایر250250

1ایذهخوزستانپرورش گوسفند داشتی1737
استان خوزستان شهرستان 

ایذه دهدز روستای روزلک
صندوق کارآفرینی امید

سیاوش رشیدی 

نیا
سایر250250

10خرمشهرخوزستانکشاورزی1738
 کوچه 11شنه محرزی نهر 

383سادات پالک 
صندوق کارآفرینی امید

سید احمد احمد 

نژاد
سایر250250

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1739

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

شاه اباد

سایر200200سید اکبر نبویصندوق کارآفرینی امید

1آغاجاریخوزستانپرورش بز1740
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
صندوق کارآفرینی امید

سید پورشاد 

خسروخوب
سایر250250

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1741
خوزستان آغاجاری روستای 

هادی خانی
صندوق کارآفرینی امید

سید جالل 

الدین سبحانی 

زاده

سایر250250

2شوشخوزستانراسی100پرورش گوسفند 1742
شوش روستای امازاده سید 

خلیل
بانک توسعه تعاون

سید حسن 

موسوی
سایر220220

3خرمشهرخوزستاندامداری1743
خوزستان خرمشهر شنه 

محرزی
سایر250250سید ضیاء عیدانصندوق کارآفرینی امید

1آغاجاریخوزستانپرورش بز1744
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
سایر250250سید عابد بهروزصندوق کارآفرینی امید

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1745
خوزستان آغاجاری روستای 

هادی خانی
صندوق کارآفرینی امید

سید علی 

توحیدیان نژاد
سایر250250

1آغاجاریخوزستانپرورش بز و گوسفند1746
خوزستان آغاجاری روستای 

هادی خانی
سایر250250سید محرم آلفتهصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امید1آبادان لین 2آبادانخوزستانبستنی فروشی سنتی1747
سید محمد علی 

هاشمی
سایر500300

صندوق کارآفرینی امیدروستای هفت شهیدان1مسجدسلیمانخوزستانپرورش گاو شیری1748
سید محمد 

موسوی
سایر300300

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1749
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
صندوق کارآفرینی امید

سید مقبل 

موسوی اصل
سایر250250
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1آغاجاریخوزستانپرورش بز1750
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
سایر250250سیداسد اندرزیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250سیدحسین خیبربانک کشاورزیبهبهان روستای دره نی علیا1بهبهانخوزستانپرورش دام1751

2شوشخوزستانپرورش گاو شیری1752
شوش روستای خلف عزیز 

طالب عزیز
صندوق کارآفرینی امید

سیدحنون 

موسوی
سایر220220

1آغاجاریخوزستانپرورش بز1753
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
بانک کشاورزی

سیدرحمت اهلل 

صلواتی نسب
سایر250250

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1754

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدرضا موسوی 

ده موردی
سایر200200

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1755
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
صندوق کارآفرینی امید

سیدصدراله 

موسوی راد
سایر250250

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1756
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
صندوق کارآفرینی امید

سیدعلی سینا 

موسوی راد
سایر250250

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1757

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیدغالم 

موسوی ده 

موردی

سایر400400

1آغاجاریخوزستانپروش گاو شیری1758
خوزستان آغاجاری روستای 

هادی خانی
صندوق کارآفرینی امید

سیدمحمدحسین

 مشایخی زاده
سایر250250

بانک کشاورزیروستای علوانیه1هفتکلخوزستانپرورش گوسفند و بز1759
سیده سکینه 

موسویان
سایر250125

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1760

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیده مریم 

موسوی ده 

موردی

سایر200200

بانک کشاورزیبهبهان تشان1بهبهانخوزستانپرورش دام داشتی1761
سیروس قهرمان 

جوالن
سایر250250

سایر250250شکراله بهداروندصندوق کارآفرینی امیدگتوند عقیلی ایستادگی1گتوندخوزستانگاو شیری1762

1بهبهانخوزستانپرورش دام1763
بهبهان روستای اسالم اباد 

علیا
بانک کشاورزی

شمایل یزدان 

شناس
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدشهرک پل پرزین- گتوند1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1764
شهناز نجفی 

بیرگانی
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

سایر250250شوکت افراشیانبانک کشاورزیبهبهان روستای حیات آباد1بهبهانخوزستانپرورش دام1765

صندوق کارآفرینی امیدروستای گاو خفت-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی100پرورش زنبور عسل 1766
صادق اسمعیلی 

زاده
سایر400400

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1767
خوزستان آغاجاری روستای 

سرجولکی
صندوق کارآفرینی امید

صدراله سادات 

زاده
سایر250250

سایر250125صدمه حمیدیبانک کشاورزیروستای سالمیه1هفتکلخوزستانپرورش گاو شیری1768

سایر250250صدیقه راهبانبانک کشاورزیبهبهان تشان1بهبهانخوزستانپرورش دام1769

سایر250250صفر موسویصندوق کارآفرینی امیدگتوند عقیلی دشت بزرگ1گتوندخوزستانگوسفند1770

سایر250250عادل مطوریصندوق کارآفرینی امید5محرزی نهر 1خرمشهرخوزستانایجاد نخلستان کشاورزی1771

1آغاجاریخوزستانپرورش بز1772
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
سایر250250عارف واسهصندوق کارآفرینی امید

2آبادانخوزستانلوازم لوله و اتصاالت1773
اروندکنار منیوحی روستای 

کوت شنوف
صندوق کارآفرینی امید

عبدالباری 

محیسناوی
سایر500500

بانک کشاورزیبهبهان اسالم آباد علیا1بهبهانخوزستانپرورش دام1774
عبدالرضا 

طاعتیان
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدگتوند عقلی روستای رودنی1گتوندخوزستانگوسفند1775
عبدالمحمد 

مسلمی
سایر250250

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1776
خوزستان آغاجاری روستای 

آب باران
سایر250250عقیل قاسمهصندوق کارآفرینی امید

1آغاجاریخوزستانپرورش بز و گوسفند1777
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
سایر250250علی افروشصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیداروندکنار نهر بو طرف2آبادانخوزستان(خواربار فروشی)سوپر مارکت 1778
علی جعفری 

اصل
سایر500500

1بهبهانخوزستانپرورش دام1779
بهبهان تشان روستای 

آهنگران
سایر250250علی حداد بهمئیبانک کشاورزی

1دزفولخوزستاندامداری1780
شهرک زارعی شمس آباد 

4گلستان 
بانک توسعه تعاون

علی رضائی 

چهاربری
سایر200200

سایر200200علی رئیسی نژادبانک توسعه تعاونشهرک کوثر خ امام حسین1دزفولخوزستاندامداری1781

سایر20002000علی شعبانیصندوق کارآفرینی امیدهندیجان روستای چهلمنی2هندیجانخوزستانکشت نخیالت1782
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1باغ ملکخوزستانپرورش گاو شیری1783
باغملک رستم آباد خیابان 

سادات کوچه آذر
سایر250250علی طاهریبانک کشاورزی

1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1784
گتوندسه راهی شهرک 

پنجم
صندوق کارآفرینی امید

علی قادری 

کتکی
سایر210210

1بهبهانخوزستانپرورش دام1785
بهبهان روستای اسالم آباد 

علیا
سایر250250علی مقدم نژادبانک توسعه تعاون

1بهبهانخوزستانپرورش دام1786
بهبهان روستای حیات آباد 

مجیدی
بانک کشاورزی

علی مالئی مال 

مال
سایر250250

1بهبهانخوزستانپرورش دام1787
بهبهان تشان حیات اباد 

مجیدی
سایر250250علی نعمتی پوربانک کشاورزی

3آبادانخوزستان(خوار بار فروشی  )سوپر مارکت 1788
اروندکنار دهستان منیوحی 

روستای کوت شنوف
سایر300300علیرضا اسحاقیصندوق کارآفرینی امید

1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1789
روستای - عقیلی - گتوند 

دشت بزرگ
سایر250200علیرضا اسکندریصندوق کارآفرینی امید

1بهبهانخوزستانپرورش دام1790
بهبهان روستای کردستان 

بزرگ
سایر250250علیمراد طیبیبانک کشاورزی

1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1791
شهرک شهید - گتوند 

محمدی
سایر250250علیمراد منجزیصندوق کارآفرینی امید

سایر20002000غالمعلی عبادیبانک کشاورزیهندیجان شمالی سجافی5هندیجانخوزستانخرید بدنه فایبرگالس1792

صندوق کارآفرینی امیدخرمشهر جزیره مینو1خرمشهرخوزستاندامداری1793
غنیه فیوضی 

مجد
سایر200200

بانک توسعه تعاونشهرک حمزه خ حافظ2دزفولخوزستانقالی بافی1794
فاطمه حسینی 

احمدفداله
سایر200200

1بهبهانخوزستانپرورش دام1795
بهبهان روستای اسالم آبا 

علیا
بانک کشاورزی

فاطمه کمایی 

مفرد
سایر250250

1796
تولید سبزی و صیفی گلخانه ای به 

 مترمربع5000مساحت 
5شوشترخوزستان

کیلومتر - شوشتر-خوزستان

- جاده شوشتر به دزفول10

اراضی ) روستا کوله جاز

(موسوم به چاپارخانه

سایر28002800فهیمه بنی اسدبانک توسعه تعاون
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1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1797
روستای - عقیلی - گتوند 

دهلران
صندوق کارآفرینی امید

قشنگ جعفری 

شهنی
سایر250250

1گتوندخوزستانگوساله1798
گتوند روستای شهید 

محمدی
سایر150150کافیه احمدیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروسنای سرحدآقا-بهبهان4بهبهانخوزستانکشت یونجه1799
کرم اله تیله 

کوهی
سایر20002000

صندوق کارآفرینی امیدمیانرود روستای دیلم علیا1دزفولخوزستانپرورش گاومیش1800
کریم سلیمان 

نژاد
سایر500400

صندوق کارآفرینی امیدگتوند پشت درب علیا1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1801
کوکب ابریشمی 

گله ای
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدشهرک پل پرزین- گتوند 1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1802
گل خیر ملک 

محمودی
سایر250250

1اللیخوزستانپرورش گاو شیری1803

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

تراز

صندوق کارآفرینی امید
گلستان مهری 

بابادی
سایر250250

سایر25002500گلنار حیدر نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای مدنی اندیمشک7اندیمشکخوزستانبافته های داری1804

سایر200200لیال بلدیصندوق کارآفرینی امیداندیکا دوراب2اندیکاخوزستاندامپروری1805

سایر250250محترم طیبیبانک کشاورزیبهبهان روستای قالند سفلی1بهبهانخوزستانپرورش دام1806

4شوشخوزستانگلخانه پرورش گل1807
شوش بخش فتح المبین 

روستای سید صبحان
سایر48504850محمد پناهی نیابانک کشاورزی

بانک کشاورزیبهبهان روستای ویسی1بهبهانخوزستانپرورش دام1808
محمد جاللی 

اصل
سایر250250

1هندیجانخوزستاندامداری1809
روستای امام - هندیجان

زاده عبداهلل
سایر300300محمد درویشیصندوق کارآفرینی امید

1گتوندخوزستانپرواربندی بره1810
گتوند عقیلی روستای 

مندنی
صندوق کارآفرینی امید

محمد رضا 

محمدی
سایر250250

1خرمشهرخوزستانکشاورزی1811
 کوچه 12روستای شنه نهر 

49چهارم پالک 
صندوق کارآفرینی امید

محمد سعید 

مسلم نژاد
سایر250250

سایر250250محمد شمشیریبانک کشاورزیبهبهان روستای تل بردی1بهبهانخوزستانپرورش دام1812
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بانک کشاورزیباغملک روستای دره نی1باغ ملکخوزستانپرورش گوسفند1813
محمد علی 

عادل زاده
سایر250250

1گتوندخوزستانگاو شیری1814
گتوند عقیلی روستای 

دهلران
صندوق کارآفرینی امید

محمد علی 

فرهادی خواه
سایر250250

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1815
خوزستان آغاجاری روستای 

1آب باران
صندوق کارآفرینی امید

محمد کریمی 

پور
سایر250250

1بهبهانخوزستانپرورش دام1816
بهبهان تشان روستای 

آبگرمک
سایر250250محمدجواد طیببانک کشاورزی

1بهبهانخوزستانپرورش دام1817
بهبهان پل مارون روستای 

حسین آباد شیخ
سایر250250محمدرضا ارنوازبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدچم عربان- عقیلی - گتوند 1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1818

محمدیار 

محمدی 

گورداگونی

سایر250250

4خرمشهرخوزستانکارگاه تولید زغال1819

روستای منیخ خیابان 

 سمت 9 منزل 6امامت 

راست

صندوق کارآفرینی امید
محمود صباحی 

زاده
سایر250250

سایر250250مدینه آبدامبانک کشاورزیبهبهان تشان روستای ورزرد1بهبهانخوزستانپرورش دام1820

سایر275275مرتضی شریفاتبانک توسعه تعاونامیدیه روستای حبابه علیا1امیدیهخوزستانپرورش دام سبک و سنگین1821

1باغ ملکخوزستانپرورش گاو شیری1822
روستای بارانگرد - باغملک

2خ طالقانی پ 
سایر844844مسلم رمضانیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدترکالکی- عقیلی - گتوند 1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1823
مصطفی اورنگی 

نیا
سایر210210

1آغاجاریخوزستانپرورش بز و گوسفند1824
خوزستان آغاجاری بخش 

جولکی شهرک بالل
بانک کشاورزی

مصطفی صایب 

فرد
سایر250250

سایر250250مصیب نیا امیریبانک کشاورزیباغملک روستای چیدن1باغ ملکخوزستانپرورش گاو شیری1825

1باغ ملکخوزستان کلنی100زنبور 1826
بخش مرکزی ـ روستای 

چلچلک
بانک کشاورزی

معصومه 

شهریاری
سایر200200

1امیدیهخوزستانمکانیکی خودرو1827
امیدیه جایزان روستای 

هفت تپه
سایر275275مقداد مرادیبانک توسعه تعاون
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سایر250250منیژه سماله اییصندوق کارآفرینی امیدشهر سماله- گتوند 1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1828

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1829
خوزستان آغاجاری روستای 

سرجولکی
سایر250250مهدی امیری نژادصندوق کارآفرینی امید

1آغاجاریخوزستانپرورش بز1830
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
صندوق کارآفرینی امید

مهدی رضوی 

کیش
سایر250250

3دزفولخوزستانتولید قطعات پیش ساخته بتونی1831

روستای حسین کلولی 

بین 3خیابان احسان 

5و4نگین

سایر25002500مهرداد پرنیانصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانپرورش گوسفند داشتی1832

استان خوزستان شهرستان 

ایذه سوسن غربی روستای 

1بردمیل 

صندوق کارآفرینی امید
مهناز الماسی 

بردمیلی
سایر250250

1باغ ملکخوزستانپرورش گوسفند1833
باغملک صیدون روستای 

عالء
سایر250250موسی دریادلبانک کشاورزی

سایر250250مینا کشاورزنیابانک کشاورزیبهبهان منصوریه1بهبهانخوزستانپرورش دام1834

2باغ ملکخوزستاندام داری1835

خوزستان شهرستان 

باغملک شهرمیداود 

روستای سرله

سایر250250نادر بهاربانک کشاورزی

1گتوندخوزستانگاو شیری1836
گتوند عقیلی شهرک شهید 

11محمدی گلستان 
سایر250250نادر منجزیصندوق کارآفرینی امید

1خرمشهرخوزستانتولیدی پوشاک1837
مینو شهر بعداز رده چومه 

بلوار امام
سایر250250نادر نوری نژادصندوق کارآفرینی امید

1خرمشهرخوزستانخیاطی1838
 کوچه 3دربند غربی اروند 

1کارون 
سایر250250نادره مومن پورصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدمحله باال- گتوند 1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1839
نازی انصاری 

بختیاروند
سایر250250

2هندیجانخوزستانکشت نخیالت1840
هندیجان شمالی روستای 

غرابی
سایر15001500ناهید عناتیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستاندامداری1841
خ امام - شهرک کوثر 

حسین
بانک توسعه تعاون

نرگس 

آقاوندچهاربری
سایر250250

سایر250250نریمان منجزیصندوق کارآفرینی امیدگتوند دهلران1گتوندخوزستانبره پرواری1842
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1هفتکلخوزستانزنبور داری1843
خوزستان هفتکل روستای 

پیرموسی
سایر200200نورالدین کرمیپست بانک

سایر200200هدایت ملکوتیبانک کشاورزیباغملک خیابان شهید تاراس1باغ ملکخوزستانپرورش گاو شیری1844

1خرمشهرخوزستانخیاطی1845
پل نو شهرک اول جاده 

شلمچه
سایر250250هیفا تمیمیصندوق کارآفرینی امید

1امیدیهخوزستانپرورش دام سبک و سنگین1846
جایزان رویتای ولی خ 

شهید آرمند
سایر330330وحید جعفرنیابانک توسعه تعاون

سایر250125وصیفه نواصربانک کشاورزی3روستای کندک 1هفتکلخوزستانپرورش گوسفند و بز1847

1ایذهخوزستانپرورش گوسفند1848
خوزستان ایذه سوسن 

روستای اب کنارک
بانک توسعه تعاون

ولی شاهپری 

اصیل
سایر250250

1باغ ملکخوزستانپرورش گاو شیری1849
باغملک روستای چال 

محمد حسین
سایر250250یاسر شیریبانک کشاورزی

سایر250125یونس عسکر پوربانک کشاورزیروستای چمن الله1هفتکلخوزستانپرورش قارچ1850


