
شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

بانک کشاورزیبهستان2ماهنشانزنجاندامداری1
اباذر کشاورز 

پناهی
وزارت جهاد کشاورزی12201220

2
پرورش گاو 

(راسی5)شیری
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای خنداب
وزارت جهاد کشاورزی440440اباذر گنج خانیبانک کشاورزی

3
 300پرواربندی بره 

راسی
5خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده بخش 

سجاسرود روستای بوالماجی
وزارت جهاد کشاورزی31503150اباذر مظفریبانک کشاورزی

4
دام سبک گوسفند 

 راس30داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی732732اباسلت محمودیبانک کشاورزیماهنشان روستای سرپل1ماهنشانزنجان

5
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

خیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500اباصت قنبریپست بانک

6
تولید پیراشکی 

شکالتی و مغزدار
2خرمدرهزنجان

شهرستان - استان زنجان 

روستای قلعه - خرمدره 

خیابان شهید - حسینیه

محمدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000اباصلت زمانیپست بانک

7
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی840840ابراهیم اسماعیلیبانک کشاورزیسلطانیه روستای والیش1سلطانیهزنجان

وزارت جهاد کشاورزی740740ابراهیم بهاریبانک کشاورزیماهنشان روستای سهندعلیا2ماهنشانزنجاندامداری8

9
 5پرورش گاو شیری 

راس مولد
وزارت جهاد کشاورزی690690ابراهیم پرچگانیبانک کشاورزیروستای چوزک1خدابندهزنجان

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 
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مستقیم
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10
 90گوسفند داشتی 

راسی
3ایجرودزنجان

روستای -ایجرود -زنجان 

آبوجانلو
وزارت جهاد کشاورزی15401540ابراهیم پرنلوبانک کشاورزی

11
زنبورداری وفراوری 

عسل
1خدابندهزنجان

خدابنده روستای پابند 

پشت مدرسه ی ابتدایی
بانک کشاورزی

ابراهیم تیموری 

فر
وزارت جهاد کشاورزی277277

2طارمزنجانخرید تراکتور یاغی12
زنجان شهرستان طارم 

روستای ارشت
وزارت جهاد کشاورزی480480ابراهیم حیدریصندوق کارآفرینی امید

13
 1000بره پرواری 

راسی حیدری
4زنجانزنجان

دهداری چایپاره - زنجانرود 

- روستای قره بوطه - باال 

بره پرواری ابراهیم حیدری

وزارت جهاد کشاورزی40004000ابراهیم حیدریپست بانک

14

پرورش گوسفند 

 راسی 90داشتی 

ارایه تعهد به جهاد )

کشاورزی از بابت 

(اصالح نژاد دام

بانک کشاورزیابهر ابتدای روستای اسد اباد3ابهرزنجان
ابراهیم خان 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

15

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک در شهر 

ارمغانخانه

3زنجانزنجان

زنجان بخش قره پشتلو 

شهر ارمغانخانه خیابان 

98بعثت پالک 

950950ابراهیم عیوقیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

16
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

قیاسیه
وزارت جهاد کشاورزی450450ابراهیم غنیمتیپست بانک

17
پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی930930ابراهیم فتحیبانک کشاورزیروستای گالبر2ایجرودزنجان
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18
 50گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی500500ابراهیم مرادیبانک کشاورزیروستای ویک- سلطانیه 1سلطانیهزنجان

19

پرورش گوسفند 

 رأس با 50داشتی 

ارایه تعهد به جهاد 

کشاورزی جهت 

اصالح نژاد

2ابهرزنجان
ابهر روستای عباس آباد 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی821821ابراهیم مرادیبانک کشاورزی

20
خرید ادوات 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی10001000ابراهیم یبگدلیپست بانکروستای سهرین3زنجانزنجان

2زنجانزنجانکارگاه چاقوسازی21
روستای -شهرستان زنجان

پنبه جوق
10001000ابوالحسن غفاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2زنجانزنجانقالیبافی22
 2دیزج آباد خیابان گلستان 

17پالک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ابوالفضل عالمیبانک کشاورزی

2طارمزنجانبره پرواری23

استان زنجان شهرستان 

طارم شهر چورزق خیابان 

شهدا

وزارت جهاد کشاورزی19201920ابوالفضل عباسیپست بانک

24
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

روستای -زنجان ایجرود 

اوزان
وزارت جهاد کشاورزی720720ابوالفضل عزیزیبانک کشاورزی

25

پرورش و اصالح نژاد 

 10گاوداری شیری 

راسی

1خدابندهزنجان
شهرستان خدابنده روستای 

شعبان
وزارت جهاد کشاورزی11501150ابوالفضل ملکیبانک کشاورزی
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26

خدمات انبارداری 

محصوالت کشاورزی 

و غذایی دامی

وزارت جهاد کشاورزی1000010000ابوالفضل یوزباشیبانک کشاورزی129گرماب پالک 5خدابندهزنجان

27

توسعه وتجهیز 

کارگاه چلنگری 

اهنگری سنتی

1زنجانزنجان
زنجان بخش زنجانرود 

روستای انداباد علیا
150150ابوالقاسم حیدریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

28
توسعه وتکمیل 

ساختمان پست بانک
4زنجانزنجان

روستای سهرین _زنجان

پست بانک سهرین_
پست بانک

ابولفضل نجفی 

غفاری
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

29
خدمات حمل نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای نهروان
256256احد محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1ایجرودزنجانفرش بافی30
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100احمد الماسیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای چوزوک- خدابنده 1خدابندهزنجانپرورش زنبور عسل31
احمد پرچگانی 

چوزوکی
وزارت جهاد کشاورزی200200

32

تولید انواع تریلر 

کشاورزی دستگاه 

کلتیو اتور و فرغون

5طارمزنجان
زنجان طارم روستای قانقلی 

چای علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800احمد رزاقیصندوق کارآفرینی امید

33
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
1سلطانیهزنجان

شهرستان -استان زنجان 

روستای سرخه -سلطانیه

دیزج

وزارت جهاد کشاورزی440440احمد رندیدهبانک کشاورزی
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وزارت صنعت، معدن و تجارت360360احمد سلطانیصندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستای پسکوهان1خدابندهزنجانقالیبافی34

35
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی562562احمد سهرابیبانک کشاورزیروستای لولک اباد1زنجانزنجان

3سلطانیهزنجانجعبه سازی36
زنجان سلطانیه روستای 

چشمه سار
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400احمد صمدیپست بانک

37

پرورش گوسفند 

ارایه تعهد به )داشتی

جهاد کشاورزی از 

(بابت اصالح نژاد دام

وزارت جهاد کشاورزی700700احمد عزیزخانیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای ارکین2ابهرزنجان

38
تولید فراورده های 

لبنی
2ایجرودزنجان

روستای -ایجرود -زنجان 

گالبر
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500احمد فتحیپست بانک

39

پرورش و اصالح نژاد 

 90گوسفند داشتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی10301030احمد قاسملوبانک کشاورزیخدابنده روستای گل تپه1خدابندهزنجان

40
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
3زنجانزنجان

زنجان زنجانرود روستای 

قره بوطه
وزارت جهاد کشاورزی774774احمد کابلیبانک کشاورزی

41
 50گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی440440احمد محبیبانک کشاورزینادر آباد- سلطانیه 1سلطانیهزنجان

3خدابندهزنجانگوسفند داشتی42
بخش -خدابنده-زنجان

روستای قویجوق-افشار
بانک کشاورزی

احمد نور محمد 

پور
وزارت جهاد کشاورزی15001500
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وزارت جهاد کشاورزی770770ادریس عابدینیبانک کشاورزیماهنشان روستای حسن آباد1ماهنشانزنجاندام سبک بره پرواری43

44
مجموعه گردشگری 

قشالق شیت
30003000اژدر حسامیصندوق کارآفرینی امیدطارم روستای شیت6طارمزنجان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

45
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1خدابندهزنجان

شهرستان - استان زنجان

روستای قشقجه- خدابنده
پست بانک

اسحقعلی 

بیگدلیان
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

46
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

- شهرستان ایجرود-زنجان 

روستای گالبر
وزارت جهاد کشاورزی450450اسداله فتحیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی17501750اسداله وکیلی پوربانک کشاورزیزنجان ماهنشان پری میانج2ماهنشانزنجانخرید کمباین47

48

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

ینگجه

1خدابندهزنجان
شهرستان - استان زنجان

روستای ینگجه- خدابنده 
500500اسالم ایمانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

49
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

ارکویین
وزارت جهاد کشاورزی780780اسالم حسنلوبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی440440اسالم کمرخانیبانک کشاورزیخدابنده روستای قینرجه1خدابندهزنجانپرورش گاو شیری50

51
فرهیخته )تولید پنیر 

(لبن زنجان
10ایجرودزنجان

شهرستان  _استان زنجان 

 _دهستان گالبر  _ایجرود 

روستای هلیل آباد

وزارت جهاد کشاورزی50005000اسماعیل جوادیپست بانک

2ماهنشانزنجانگاوداری سنتی52
استان زنجان شهرستان 

دهستان پری- ماهنشان 
وزارت جهاد کشاورزی15201520اسماعیل قنبریبانک کشاورزی
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صندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی روستای آقکند1زنجانزنجانخرید خودرو53
اسماعیل 

موحدی راد
250250

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

2زنجانزنجانکارگاه چاقوسازی54
روستای -شهرستان زنجان

اندآبادعلیا
450450اسمعیل حیدریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ماهنشانزنجانپرورش ماهی55
استان زنجان دهستان قلعه 

جوق سیاه منصور
وزارت جهاد کشاورزی12091209اسمعیل شکوریبانک کشاورزی

1ایجرودزنجان راسی30گوسفند 56
زنجان ایجرود روستای 

خاکریز
وزارت جهاد کشاورزی500500اسمعیل ملکیپست بانک

57
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848اسمه گل بایندوربانک کشاورزیماهنشان روستای گونای2ماهنشانزنجان

58
بسته بندی حبوبات، 

غالت
4خرمدرهزنجان

خرمدره نصیرآباد جنب 

3مخابرات پ 
وزارت جهاد کشاورزی30003000اصغر آقامیرزاییبانک کشاورزی

59
گوساله )پرورش دام 

(پروری
2خدابندهزنجان

زنجان خدابنده بخش بزینه 

رود خیابان انقالب
وزارت جهاد کشاورزی35003500اصغر بیکدلوبانک کشاورزی

60
 15پرورش گوسفند 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرود روستای 

چسب
وزارت جهاد کشاورزی300300اصغر جهانشاهلوصندوق کارآفرینی امید

61
فرآوری و بسته 

بندی بذر
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده دوتپه 

سفلی شرکت نگین سبز
وزارت جهاد کشاورزی12001200اصغر شیریپست بانک

62
فرآوری و بسته 

بندی بذر
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

خانتیمور
پست بانک

اصغر کریمی 

ارقینی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

63
 50گوسفند داشتی 

راسی
2طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

روستای دستجرده
وزارت جهاد کشاورزی500500اصغر محمدیصندوق کارآفرینی امید

64
 100گوساله پرواری 

راس
وزارت جهاد کشاورزی40004000اصغر محمودیبانک کشاورزیروستای حسن ابدال4زنجانزنجان
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65

خدمات بوجاری و 

انبار محصوالت 

کشاورزی

بانک کشاورزینرسیده به کرسف.خدابنده 2خدابندهزنجان
اصغر مرادی 

نظرقلی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

100100اطلس کاکائیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای اقکند1ماهنشانزنجانگلیم بافی66
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000اعزام علی حسنیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سرپل1ماهنشانزنجانپرورش ماهی قزل آال67

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848اعظم بایندریکتابانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی68

1ابهرزنجانالبسه محلی69

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای نورین خ شمس 

الدین حسینی خ اصلی 

17پ

100100اعظم ترکیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050اعظم جعفریبانک کشاورزیسلطانیه روستای خیراباد2سلطانیهزنجانفرش بافی70

71
تولید جهبه کندوی 

عسل
3زنجانزنجان

کیلومتری جاده تبریز22  

روستای اسفنجین
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300اعظم حسنیبانک توسعه تعاون

5050اعظم رضاییبانک کشاورزیروستای خانقاه1ایجرودزنجانگلیم بافی72
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی73

شهرستان - استان زنجان

-شهر سجاس - خدابنده 

نبش بهمن - خیابان آوینی 

5

100100اعظم گنج خانلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

74
تولید لباس های 

محلی
100100اعظم محمدزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای ایچ-طارم2طارمزنجان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانطرح فرش بافی75
شهرستان ایجرود روستای 

االچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم محمدیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت76
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050اعظم معصومیپست بانک
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وزارت صنعت، معدن و تجارت4848اعظم نریمانیبانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی77

100100افروز درویشیبانک کشاورزیابهر روستای رازمجین1ابهرزنجانگلیم بافی78
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت79
زنجان ایجرود روستای 

شهرک
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050افروز محمدیبانک کشاورزی

80
تولید لباس های 

محلی اقوام
1طارمزنجان

شهرستان طارم بخش 

مرکزی روستای هارون اباد
100100افسانه جعفریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیسلطانیه روستایویر1سلطانیهزنجانفرش بافی81
افسانه ملک 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

82
 50گوسفند داشتی 

راس
وزارت جهاد کشاورزی700700افشین شهبازیصندوق کارآفرینی امیدزنجان طارم انذرجدید2طارمزنجان

150150افضل وفاصندوق کارآفرینی امیدروستای اند آباد علیا1زنجانزنجانچاقو سازی83
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیسلطانیه روستای دوسنگان1سلطانیهزنجانپرورش گوسفند84
اقبال الهی 

دوسنگانی
وزارت جهاد کشاورزی990990

100100اقدس حسنیصندوق کارآفرینی امیدروستای تسکین1طارمزنجانبافتنی های سنتی85
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی86
شهرستان ایجرود روستای 

کوسه لر
100100اقدس صفریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050اقدس محمدپوربانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانقالیبافی87

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848اقدس مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی88

89
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
1ایجرودزنجان

- شهرستان ایجرود-زنجان 

روستای ینگی کند جامع 

السرا

وزارت جهاد کشاورزی950950اکبر رمضانیبانک کشاورزی
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90

- مکانیزاسیون 

سمپاش توربوالینر 

 لیتری2000

1سلطانیهزنجان

شهرک اندیشه - زنجان

 15فرشته شمالی پردیس 

B444قطعه 

وزارت جهاد کشاورزی410410اکبر صفریبانک کشاورزی

91
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای چسب
وزارت جهاد کشاورزی910910اکبر صفریبانک کشاورزی

3ایجرودزنجانخرید کمباین92
شهرستان ایجرودروستای 

چتز
وزارت جهاد کشاورزی18501850اکبر غفاریبانک کشاورزی

93
ساخت ادوات 

کشاورزی
پست بانکخدابنده روستای حصار1خدابندهزنجان

اکبر قرا گلی 

حصاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

2ایجرودزنجانپرورش ماهی قزآال94
زنجان ایجرود روستای حاج 

قشالق
وزارت جهاد کشاورزی10001000اکبر قره داغیصندوق کارآفرینی امید

2خدابندهزنجانزنبورداری95
شهرستان خدابنده - زنجان 

روستای بوالماجی- 
وزارت جهاد کشاورزی300300اکبر مظفریپست بانک

96

مکانیکی تعمیرات 

ماشین آبات 

کشاورزی

3ایجرودزنجان
شهرستان ایجرود زرین آباد 

خیابان امام
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300اکبر مهاجریصندوق کارآفرینی امید

97

پرورش گوسفند 

ارایه تعهد  )داشتی 

به جهاد کشاورزی از 

(بابت اصالح نژاد دام

وزارت جهاد کشاورزی12001200اکبر یوسفیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای آقجه کند2ابهرزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اکرم حتم خانیبانک کشاورزیروستای گلهرود1زنجانزنجانقالیبافی98
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1ماهنشانزنجانقالی بافی99
استان زنجان شهرستان 

ماهنشان روستای خیرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم درنگیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848اکرم صفربالغیبانک کشاورزیماهنشان روستای آقکند1ماهنشانزنجانفرش بافی100

وزارت جهاد کشاورزی340340اکرم عسگریپست بانکروستای هندی کندی باال2طارمزنجانخرید تراکتور باغی101

100100اکرم قنبریصندوق کارآفرینی امیدروستای ینگجه سینار1ماهنشانزنجانکلیم بافی102
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی103

شهرستان -استان زنجان

- شهر سجاس -خدابنده

منزل گنج - کوچه دانش 

خانلو

100100اکرم گنج خانلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیسلطانیه خ کاشانی خ فتح2سلطانیهزنجانقالیبافی104
اکرم محرمی 

شاه بگندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

2ماهنشانزنجانبوم گردی105
ماهنشان روستای قلعه 

ارزخوران
500500التفات طالبیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانسرمه دوزی106
روستای -زنجان ایجرود 

شیوه
100100المیرا نجفیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

107
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرود روستای 

قوشچی
وزارت جهاد کشاورزی770770الناز حبیبیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانگلیم بافی108
زنجان شهرستان ایجرود 

خ وحدت- زرین آباد خ امام
100100الناز رحمتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی109
ایجرود روستای ینگی کند 

سید لر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام عباسیصندوق کارآفرینی امید

2زنجانزنجانقالیبافی110

زنجان روستای دو اسب 

 1 معین 17خیابان روزبه 

328قطعه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الهام محمدیبانک توسعه تعاون
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1خدابندهزنجانقالیبافی111
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای اقبالغ سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهه نجفیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848الوان بایندربانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی112

4ابهرزنجانپرورش کپور ماهیان113
روستای توده بین سد 

خاکی توده بین
وزارت جهاد کشاورزی900900الیاس محرمیبانک توسعه تعاون

114

پرورش گوسفند 

 رأس با 30داشتی 

ارایه تعهد به جهاد 

کشاورزی جهت 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی700700الیاس مومنیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای نورین2ابهرزنجان

1خدابندهزنجانگلیم بافی115
شهرستان - استان زنجان

روستای الچوان- خدابنده
100100ام البنین اصانلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی116

شهرستان - استان زنجان

خ - کرسف - خدابنده 

27پالک - کوهساران 

100100ام لیال اصانلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050ام لیال محمدیبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای چتز1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت117

صندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی روستای آقکند1زنجانزنجانخرید خودرو118
امامعلی صحبت 

لو
250250

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

119
پرورش و اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
2خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای الچوان
وزارت جهاد کشاورزی15001500امان اله بهرامیپست بانک

120

طرح توجیهی 

را30گوسفندداشتی

سی

1ایجرودزنجان
روستایی -ایجرود-زنجان

سفیدکمر
وزارت جهاد کشاورزی680680امیر احمدیبانک کشاورزی
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121
 200گوساله پرواری 

راسی
9خرمدرهزنجان

خرمدره اراضی روستای 

قلعه حسینیه
بانک کشاورزی

امیر حسین نیکو 

سخن
وزارت جهاد کشاورزی60006000

122
شرکت پشتیبان 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی460460امیر داداشیبانک کشاورزیروستای دیزج باال1زنجانزنجان

پست بانکشهر آببر2طارمزنجانخرید تراکتور123
امیرحسین 

دوستی
وزارت جهاد کشاورزی320320

124
توسعه وتجهیز باجه 

خدماتی پست بانک
1زنجانزنجان

جاده دندی - زنجان

دهستان قلتوق روستای 

گوگجه قیا

260260امیرعلی عباسیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

125
پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی650650امیرعلی محمدیبانک کشاورزیروستای هلیل اباد1ایجرودزنجان

126
گوسفند داشتی 

افشاری
3زنجانزنجان

بخش - شهرستان زنجان

روستای نیماور- بناب
وزارت جهاد کشاورزی10201020امین قربانیبانک کشاورزی

127
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1خرمدرهزنجان

خرمدره روستای قلعه 

حسینیه
800800انیسه انصاریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

128
 90گوسفند داشتی 

راسی
3خرمدرهزنجان

خرمدره روستای ویستان 

پایین تفکیکی پالک ثبتی 

96

وزارت جهاد کشاورزی20702070ایران سیفیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت129
زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050ایران گنجیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی130
روستای -زنجان ایجرود 

شیوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050ایران محمودیبانک کشاورزی

10ماهنشانزنجانپرورش ماهی قزل آال131

شهرستان - استان زنجان 

روستای - ماهنشان 

خیرآباد قلعه

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی28002800ایرج نجفیپست بانک
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132
سری دوزی )خیاطی

(لباس زنانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000ایوبعلی احدیصندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستای بیجقین3خدابندهزنجان

133
پرورش گاو 

راسی15شیری
وزارت جهاد کشاورزی19201920آبس رفیعیبانک کشاورزیسجاس روستای حسن اباد3خدابندهزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050آذر عسگریبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی134

وزارت صنعت، معدن و تجارت137137آذر فیروزیبانک کشاورزیخرمدره روستای اردجین1خرمدرهزنجانقالی بافی135

1خدابندهزنجانگلیم بافی136
شهرستان - استان زنجان 

روستای زواجر- خدابنده 
100100آذر گنج خانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی137
زنجان ایجرود روستای 

چاپوق
100100آرزو میرزاییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی138
زنجان ایجرود روستای اوچ 

تپه
100100آزیتا رسولیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی139
شهرستان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150آسیه معصومیبانک توسعه تعاون

100100آسیه یاوریصندوق کارآفرینی امیدماهنشان خ شهیدباکری1ماهنشانزنجانگلیم بافی140
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

141

احداث گلخانه 

سبزی و صیفی جات 

متر مربع1000

1طارمزنجان
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای ده بهار
وزارت جهاد کشاورزی860860آقاجان شهبازیپست بانک

1ماهنشانزنجانفرش بافی142
ماهنشان روستای برون 

قشالق
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848آمنه عجملوبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848آمنه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای مادآباد1ماهنشانزنجانفرش بافی143

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848آمنه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی144

10001000آیت اله حاجیلوپست بانکروستای ولیدر4طارمزنجاناقامت گاه گردشگری145
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2خدابندهزنجانپرورش زنبور عسل146
شهرستان - استان زنجان

روستای مادآباد- خدابنده
وزارت جهاد کشاورزی995995آیت اله غفاریبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانپرورش گاو شیری147
شهرستان -استان زنجان

روستای الچوان-خدابنده
وزارت جهاد کشاورزی960960باب اله اله مرادیپست بانک

148
 50گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی890890بابک اسماعیلیبانک توسعه تعاونروستای قالت2طارمزنجان

4848بتول اجلیبانک کشاورزیپری- ماهنشان - زنجان 1ماهنشانزنجانگلیم بافی149
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بتول قاسمیصندوق کارآفرینی امیدروستای تله گرد1ایجرودزنجانپوشاک150

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848بتول قره بقلوبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی151

152
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی300300بحرعلی یحیی لوصندوق کارآفرینی امیدانگوران روستای حلب2ماهنشانزنجان

وزارت جهاد کشاورزی700700بشیر صفریصندوق کارآفرینی امیدروستای خساره2طارمزنجان50گوسفند داشتی 153

1ماهنشانزنجانفرش بافی154
-شهرستان ماهنشان-زنجان

روستای آقکند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بلقیس رحمانیصندوق کارآفرینی امید

155
پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی640640بهادر مطلبیبانک کشاورزیروستای کوسه لر1ایجرودزنجان

1خدابندهزنجانگلیم بافی156

شهرستان - استان زنجان

- شهر سجاس - خدابنده 

روستای خوش

100100بهجت اسکندریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100بهجت جعفریصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای المالو1ماهنشانزنجانگلیم بافی157
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848بهجت ساریجلوبانک کشاورزیماهنشان روستای سهند علیا1ماهنشانزنجانفرش بافی158
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100100بهجت محمدیصندوق کارآفرینی امیدطارم روستای تسکین1طارمزنجانجاجیم بافی159
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

160
نگهداری گوسفند 

شیری
2ماهنشانزنجان

استا زنجان شهرستان 

ماهنشان روستای ارزخوران
وزارت جهاد کشاورزی300300بهرام حسن زادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی50005000بهرام خاتمیپست بانکروستای اسکند4زنجانزنجانپنیر سازی161

وزارت جهاد کشاورزی19001900بهرام صادقیصندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستای اغوزلو1خدابندهزنجانفراورده های لبنی162

163
توسعه و تجهیز پایه 

پست بانک
500500بهرام صمدیپست بانکروستای حاج سیران1زنجانزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

164
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی300300بهرام نصیریصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای گندی2ماهنشانزنجان

165
پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی780780بهرام نصیریبانک کشاورزیروستای پاشاچایی1ایجرودزنجان

166
خدمات حمل نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای کوچ تپه
256256بهرام نوروزیصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

وزارت جهاد کشاورزی12001200بهروز حسنیپست بانکماهنشان روستای خلج2ماهنشانزنجانپرورش ماهی قزل آال167

168
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

وزارت جهاد کشاورزی660660بهروز عسگریبانک کشاورزی

1ماهنشانزنجاندامداری169

استان زنجان شهرستان 

- دهستان پری - ماهنشان 

روستای ارجک

وزارت جهاد کشاورزی18761876بهروز فتح زادهبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

وزارت جهاد کشاورزی100100بهروز فتحیپست بانکروستای حصار قاجار1ابهرزنجانکاشت گل محمدی170

171
 50گوسفند داشتی 

راسی
2خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای نصیرآباد خیابان 

امام رضا

وزارت جهاد کشاورزی12601260بهزاد بهروزیبانک کشاورزی

2ایجرودزنجانمسگری172
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
500500بهزاد قاسمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3ایجرودزنجانغذا خوری بین راهی173
زنجان شهرستان ایجرود 

سه راهی سعید اباد
10001000بهزاد گنج خانلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

174

پرورش و اصالح نژاد 

 50گوسفند داشتی 

راسی

2خدابندهزنجان
بخش -خدابنده-زنجان

روستای صالح آباد-مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی12501250بهزاد ممقانیبانک کشاورزی

175
خرید ادوات 

کشاورزی
2زنجانزنجان

زنجان، بخش زنجانرود، 

روستای احمدآباد
وزارت جهاد کشاورزی637637بهمن احمدیپست بانک

176
گوسفند 

راسی50داشتی
2ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای 

سهندسفلی
وزارت جهاد کشاورزی18401840بهمن بهرامیبانک کشاورزی

177
پرورش گوسفند 

(راسی50)
2خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای قویی
وزارت جهاد کشاورزی630630بهمن خدائیانبانک کشاورزی

178

پرورش گوسفند 

- راسی90داشتی 

دارای مجوز نوسازی

3خرمدرهزنجان
روستای -خرمدره-زنجان

سوکهریز
وزارت جهاد کشاورزی16931693بهمن ربیعیبانک کشاورزی
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179
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

ایجرود روستا آق - زنجان

بالغ
بانک کشاورزی

بهمن رسولی 

آقبالغی
وزارت جهاد کشاورزی530530

180
 )قلم زنی فلزی 

(مصنوعات فلزی 
1خدابندهزنجان

شهرستان - استان زنجان 

روستای محمد - خدابنده 

خلج

250250بهناز میرزاییبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی12721272بهنام خانیبانک کشاورزیماهنشان روستای کلیسا1ماهنشانزنجاندامداری181

1خدابندهزنجان راسی5گاو شیری 182
خدابنده بزینه رود روستای 

قره محمد
وزارت جهاد کشاورزی835835بهنام کردلوبانک کشاورزی

2سلطانیهزنجانفرش بافی183
سلطانیه خ شهید حیدری 

روبروی بستنی علی بابا
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050بهیه امیدیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی184
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050بهیه معصومیپست بانک

185
 90گوسفند داشتی 

راسی
3خرمدرهزنجان

خرمدره روستای ویستان 

پایین
وزارت جهاد کشاورزی20702070بیت اله اهرابیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پروانه نوری قانلیبانک توسعه تعاون22÷روستای خلیفه لو 1خرمدرهزنجانتولید قالی186

2ایجرودزنجانپرورش ماهی187
کوی گلشهر فاز دو خیابان 

2086سیستان قطعه 
وزارت جهاد کشاورزی500500پرویز ملکىصندوق کارآفرینی امید

1طارمزنجانحصیر بافی188
زنجان شهرستان طارم 

روستای هارون آباد سفلی
100100پرویز جعفریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

189
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی20002000پرویز حسنیبانک کشاورزیروستای اسفجین3زنجانزنجان

190
تولید ادوات 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950پرویز طارمیانبانک توسعه تعاونخدابنده روستای حصار3خدابندهزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پروین حاجیلوصندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستای الچوان1خدابندهزنجانپوشاک191
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100100پروین حسنیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم شهر اببر1طارمزنجانبافتنی های سنتی192
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانقالیبافی193
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای محمود اباد
صندوق کارآفرینی امید

پروین شهبازی 

محمود ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000پری بهبودیصندوق کارآفرینی امیدخرم دره سوکهریز15خرمدرهزنجانتولید رشته غذایی194

1ایجرودزنجانفرش بافی195
شهرستان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555پری ناز قاسمیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی196
شهرستان - استان زنجان

روستای نعلبندان- خدابنده 
155140پریده رحیمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

197
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
2ابهرزنجان

صایین قلعه روستای پیرسقا 

خیابان امام خمینی بن 

9بست نیلوفر پالک 

620620پریسا رادمندپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848پریسا عسگریبانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی198

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پریسا علی مرادیبانک توسعه تعاونزنجان سلطانیه روستای قلعه1سلطانیهزنجانقالیبافی199

1ایجرودزنجانگلیم بافی200
شهرستان ایجرود روستای 

گالبر
100100پریسا فتحیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ابهرزنجانالبسه محلی201
ابهر شهرک قروه خ بهشتی 

44پ 
110110پریسا قاسمی نیاپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانگلیم بافی202
شهرستان طارم روستای 

چله
100100پریسا محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

203
گلخانه توت فرنگی 

هیدروپونیک
3ابهرزنجان

بلوارانقالب ارکید سوم . ابهر 

19پالک 
وزارت جهاد کشاورزی40004000پریسا موالئیپست بانک

100100پریوش ترکیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای نورین1ابهرزنجانگلیم بافی204
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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205
نوسازی گاو شیری 

 راس15
3خرمدرهزنجان

خرمدره روستای نصیر آباد 

خ ولیعصر کوچه شیرازی 

2پالک 

وزارت جهاد کشاورزی26602660پنجعلی بیگلربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی800800پوران اسکندریپست بانکخدابنده روستای کهال2خدابندهزنجانپرورش زنبور عسل206

3ایجرودزنجانخرید کمباین207
شهرستان ایجرود روستای 

باریکاب
وزارت جهاد کشاورزی19501950تراب کردلوبانک کشاورزی

3ایجرودزنجانکمباین208
شهرستان - استان زنجان 

بخش حلب- ایجرود 
وزارت جهاد کشاورزی18501850تقی جعفریبانک کشاورزی

400400ثریا بازرگانیصندوق کارآفرینی امیدزنجان روستای چلگان2زنجانزنجانبوم گردی209
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سلطانیهزنجانفرش بافی210
سلطانیه خ کمربندی ک 

اردیبهشت
بانک کشاورزی

ثریا بهرامی شاه 

بگندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ابهرزنجانالبسه محلی211

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای نورین خ فردوسی 

15 پ 6ارکید 

150150ثریا ترکیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی212
شهرستان ایجرود روستای 

تله گرد
5050ثریا داودیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سلطانیهزنجانقالیبافی213

زنجان شهرستان سلطانیه 

روستای ویر خ 

ولیعصرخیابان معراج

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050ثریا قاسمی ویریبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی214

شهر - شهرستان خدابنده 

- خیابان امام- سجاس 

84پ- 4کوچه توحید 

100100ثریا گنج خانلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ثریا محمدیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم شهر اببر1طارمزنجانگلیم بافی215
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2زنجانزنجانقالیبافی216

روستای دو اسب خیابان 

 1 کوچه معین 17روزبه 

325پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت260150ثمن ناز موسویبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی580580جابر احمدیپست بانکروستای کلوییم2طارمزنجان30گوسفند داشتی 217

7طارمزنجانواحد تولیدی پوشاک218
روستای - طارم - زنجان 

درام
وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200جبار محمدیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی219
زنجان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جده سلطانیپست بانک

1خدابندهزنجانقالیبافی220
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای محمود اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جده شهبازیصندوق کارآفرینی امید

10سلطانیهزنجانتولیدی مانتو221

استان زنجان شهرستان 

سلطانیه بخش باغ حلی 

روستای گوزلدره کوچه 

411تعاون پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450جعفر باباییپست بانک

222

پرورش گوسفند 

 راسی با 50داشتی 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی720720جعفر سهندیبانک کشاورزیروستای مجیدآباد2خدابندهزنجان

وزارت جهاد کشاورزی912912جعفر کریمیبانک کشاورزیقیطور2زنجانزنجانگوسفند افشار داشتی223

224
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

روستای -ایجرود -زنجان 

ینگی کند جامع السرا
وزارت جهاد کشاورزی960960جالل احمدیبانک کشاورزی

225
توسعه و تجهیز باجه 

ی پست بانک
1خدابندهزنجان

زنجان ، خدابنده ، 

سجاسرود ، دهستان 

چوزوک ، پست بانک 

چوزوک

پست بانک
جالل پرچکانی 

چوزکی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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226
پرورش گوسفند 

 راسی90داشتی 
3ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

هلیل آباد
وزارت جهاد کشاورزی25802580جالل جوادیبانک کشاورزی

227
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای ورجوشان
صندوق کارآفرینی امید

جالل حسینی 

ورجوشانی
256256

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

228
دام سبک گوسفند 

راسی50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی15591559جالل رحیمیبانک کشاورزیماهنشان روستای بهستان2ماهنشانزنجان

بانک توسعه تعاونسجاس روستای چوزک1خدابندهزنجان راسی5گاو شیری 229
جلیل پرچکانی 

چوزکی
وزارت جهاد کشاورزی655655

1خدابندهزنجانخدمات حمل و نقل230

استان زنجان شهرستان 

خدابنده زرین رود روستای 

سریین

256256جمال اسکندریصندوق کارآفرینی امید
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

وزارت جهاد کشاورزی580580جمشید احمدیپست بانکروستای کلوییم2طارمزنجان30گوسفند داشتی 231

2ایجرودزنجانفرش بافی232
شهرستان ایجرودروستای 

گالبر
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جمیله امینیصندوق کارآفرینی امید

2زنجانزنجانپاپوش های سنتی233

 35بخش زنجانرود 

کیلومتری جاده تبریز 

روستای نیک پی

100100جمیله بیاتصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ابهرزنجانمعرق کار234
ابهر روستای امیر بستاق خ 

14اصلی پ 
100100جهانگیر بختیاریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ماهنشانزنجانبوم گردی235
ماهنشان روستای علم 

کندی
صندوق کارآفرینی امید

جهانگیر حسن 

خانلو
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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236
دامداری های سبک 

و سنگین
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند جامع اسراء
وزارت جهاد کشاورزی990990جهانگیر رمضانیبانک کشاورزی

237
توسعه و تجهیز 

ساختمان پست بانک
1طارمزنجان

استان زنجان،شهرستان 

طارم،بخش مرکزی،روستای 

۵تسکین،بن بست یاس

260260جواد بهرامیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

238

بازسازی و تکمیل 

گاوداری شیری 

صنعتی

7زنجانزنجان
 کیلومتری جاده 20زنجان 

تبریز روستای امین آباد
وزارت جهاد کشاورزی95009500جواد تارهبانک کشاورزی

239

طرح توجیهی 

گوسفند داشتی 

راسی30

1ایجرودزنجان
استان زنجان شهرستان 

ایجرود روستایی بزین
وزارت جهاد کشاورزی700700جواد جعفریبانک کشاورزی

240

پرورش گوسفند 

 ) رأس 50داشتی 

ارایه تعهد به جهاد 

کشاورزی از بابت 

(اصالح نژاد دام

وزارت جهاد کشاورزی821821جواد حسنیبانک کشاورزیابهر روستای قفس آباد2ابهرزنجان

1ایجرودزنجانفرش بافی241
روستای - ایجرود- زنجان 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050جواد حیدریپست بانک

242
پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی14401440جواد رحیمیبانک کشاورزیروستای شیوه2ایجرودزنجان
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243

توسعه وتجهیزباجه 

پست بانک روستای 

پایین کوه

1زنجانزنجان
زنجان روستای پایین کوه 

198خ امام خمینی پ
500500جواد رستمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1خدابندهزنجانپرورش قارچ خوراکی244
شهرستان - استان زنجان

روستای قویی- خدابنده
وزارت جهاد کشاورزی150150جواد سلطانیبانک توسعه تعاون

245
گوسفند 

راسی30داشتی
وزارت جهاد کشاورزی300300جواد فتحیصندوق کارآفرینی امیدزنجان ایجرود روستای گالبر1ایجرودزنجان

246

خدمات انبارداری و 

نگهداری محصوالت 

کشاورزی و 

محصوالت غذایی

7خرمدرهزنجان
خرم دره روستای قلعه 

حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی35003500جواد محمدیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی247
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جواد معصومیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848جیران مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی248

249
پرورش ماهیان 

سردابی
2ایجرودزنجان

ایجرود حلب روستای 

حاجی قشالقی
وزارت جهاد کشاورزی10001000جیران ملکیصندوق کارآفرینی امید

250

احداث گلخانه 

سبزی و صیفی 

 متر مربع1000

2طارمزنجان
زنجان شهرستان طارم 

روستای زهتر آباد
وزارت جهاد کشاورزی850850حاتم صادقیبانک توسعه تعاون

5خدابندهزنجانگاو شیری251
بخش - خدابنده - زنجان

روستای گل تپه- بزینه رود 
وزارت جهاد کشاورزی25002497حاجعلی رحیمیبانک توسعه تعاون
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252
دام سبک گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی756756حافظ رضائی فربانک کشاورزیماهنشان روستای سرپل1ماهنشانزنجان

253
ذوب و ریخته گری 

شمش سرب
6ماهنشانزنجان

جاده دندی شهرک .زنجان

صنعتی انگوران جنب پمپ 

اب واحد ذوب و ریخته 

گری شمش سرب اقای 

حامد خسروشاهی

پست بانک
حامد 

خسروشاهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت23002300

254
پرورش گاو شیری 

راسی15
2ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

خانجین
وزارت جهاد کشاورزی30603060حامد عزیزیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی17701770حبیب اله نصیریبانک کشاورزیروستای حصار2زنجانزنجانگاو دورگ شیری255

2خدابندهزنجانخانه بوم گردی256
خدابنده گرماب روستای 

سوله
500500حبیب اله بیگدلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100حبیبه قاسمیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم شهر اببر1طارمزنجانبافتنی های سنتی257
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی258

استان زنجان شهرستان 

خ -خدابنده شهرسجاس

12پ-6ک وحدت-امام

صندوق کارآفرینی امید
حبیبه گنج 

خانلو فرد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

259

خرید ادوات مدرن 

تراکتور - کشاورزی

فوق سنگین

3خدابندهزنجان
خدابنده بخش بزینه رود 

روستای حسام آباد
بانک کشاورزی

حجت اله 

قهرمانی
وزارت جهاد کشاورزی60506050
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260
پرورش و اصالح نژاد 

راسی5گاو شیری 
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

نعلبندان
بانک کشاورزی

حجت اله 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی640640

بانک کشاورزیشهرستان خدابنده گرماب1خدابندهزنجانکشت زعفران261
حجت اله 

یوزباشی
وزارت جهاد کشاورزی450450

2ایجرودزنجانپرورش ماهی قزآال262
زنجان ایجرود روستای حاج 

قشالق
صندوق کارآفرینی امید

حجت جان 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

263

تولید کنسروزیتون 

زیتون شور 

سیرترشی و انواع 

شور و ترشیجات

8طارمزنجان
شهرستان طارم روستای 

هندی کندی
وزارت جهاد کشاورزی40004000حسن امینیبانک کشاورزی

264
پرورش گوسفند 

راسی30داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی450450حسن آقایاریبانک کشاورزیسلطانیه روستای خرمدرق1سلطانیهزنجان

265

پرورش گوسفند 

 راسی با 50داشتی 

اصالح نژاد

2خدابندهزنجان
گرماب روستای خلیفه 

قشالق
وزارت جهاد کشاورزی10301030حسن آهنگریبانک کشاورزی

266

فرآوری زیتون، 

شوریجات و 

ترشیجات

17طارمزنجان
شهرستان طارم -زنجان 

اراضی صومعه بر- گیلوان–
وزارت جهاد کشاورزی78007800حسن پاویزبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن تاتودهصندوق کارآفرینی امیدروستای پاوه رود2طارمزنجان30گوسفند داشتی267
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268
پرورش گوساله 

پرواری
4سلطانیهزنجان

سلطانیه خ انقالب اراضی 

سلطانیه
وزارت جهاد کشاورزی12001200حسن حسنیپست بانک

269
 50گوسفند داشتی 

راسی
2ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

وزارت جهاد کشاورزی13601360حسن حیدریبانک کشاورزی

270
سری دوزی لباس 

زنانه
4خدابندهزنجان

شهرستان - استان زنجان

روستای توپقره- خدابنده 
وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200حسن سلیمیصندوق کارآفرینی امید

271

 راس گوسفند 50

 داشتی خریداری و با

 پرورش آن بره های

 ناشی از زایش پس

 از پرواربندی به بازار

 فروش عرضه خواهد

.شد

1سلطانیهزنجان
روستای - سلطانیه- زنجان

خیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی650650حسن طاهریپست بانک

272
ایجاد گلستان گل 

محمدی
2ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای برون 

قشالق
وزارت جهاد کشاورزی250250حسن عجملوبانک کشاورزی

273

توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک روستایی 

شویر

1خرمدرهزنجان
روستای - خرمدره - زنجان 

شویر
500500حسن فیروزیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

274
پرورش گوسفند 

راسی30داشتی 
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

سلمان کندی
وزارت جهاد کشاورزی640640حسن قربانیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

275
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

سرخه دیزج
وزارت جهاد کشاورزی15251525حسن قزلباشبانک کشاورزی

276

خدمات فنی 

مهندسی و 

ای بخش  مشاوره

کشاورزی

4ایجرودزنجان

 جاده 45زنجان کیلومتر 

بیجار روبروی سه راهی 

سعید آباد

وزارت جهاد کشاورزی38003800حسن کاظمیصندوق کارآفرینی امید

277
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
2ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای سهند 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی778778حسن محمدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی860860حسن محمدیبانک کشاورزیروستای مشمپا1زنجانزنجانگاو دورگ شیری278

1ایجرودزنجانفرش بافی279
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050حسن معصومیپست بانک

280
زنبورداری و فرآوری 

عسل
5خدابندهزنجان

خدابنده روستا آق بالغ 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی12001200حسن نجفیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی12001200حسن نجفیپست بانکپاوه رود2طارمزنجانگلخانه281

پست بانکروستای الچوان- قیدار 1خدابندهزنجانپرورش دام سبک282
حسنعلی اله 

مرادی
وزارت جهاد کشاورزی11001100

283
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1زنجانزنجان

کیلومتری جاده 5-زنجان 

بیجار روستای دیزج باال
400400حسین اسکندریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

5ابهرزنجانخرید گاو شیری284

زنجان شهرستان ابهر 

روستای قروه روبروی تابلو 

انتهای استحفاظی ابهر

وزارت جهاد کشاورزی25002500حسین بیگدلوبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

285
پرورش گوسفند 

داشتی
بانک کشاورزیروستای آقبالغ1ایجرودزنجان

حسین جعفری 

آقبالغی
وزارت جهاد کشاورزی520520

286

توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک 

احمدکندی

1ایجرودزنجان
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای احمدکندی
260260حسین حسنیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

287

توسعه وتجهیز 

کارگاه چلنگری 

اهنگری سنتی

1زنجانزنجان
زنجان بخش زنجانرود 

روستای انداباد علیا
150150حسین حیدریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

288

توسعه وتجهیز 

کارگاه چلنگری 

اهنگری سنتی

1زنجانزنجان
زنجان بخش زنجانرود 

روستای انداباد علیا
150150حسین حیدریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

289
نوسازی گوسفند 

 راسی50داشتی 
2خرمدرهزنجان

خرمدره روستای سوکهریز 

خ شهید چمران میدان 

چمران

وزارت جهاد کشاورزی12601260حسین ربیعیبانک کشاورزی

290
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای کوچ تپه
صندوق کارآفرینی امید

حسین رضا 

بیگدلی
256256

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

291
 10واحد گاوشیری 

راسی
بانک کشاورزیسلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجان

حسین سعیدی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی896896

وزارت جهاد کشاورزی900900حسین شاهرخیپست بانکروستای نورین گلخانه سبز3ابهرزنجانگلخانه292



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 

293
دام سبک گوسفند 

راس60افشار 
1ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای ارزه 

خوران
وزارت جهاد کشاورزی711711حسین طهماسبیبانک کشاورزی

294
 50پرورش گوسفند 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

گالبر
وزارت جهاد کشاورزی11701170حسین فتحیبانک کشاورزی

295
پرورش گوسفند 

 رأسی50داشتی 
2خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده بخش افشار 

روستای سوله

وزارت جهاد کشاورزی900900حسین قره بقلوبانک کشاورزی

296

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک در 

روستای بزین

1خدابندهزنجان
شهرستان - استان زنجان

روستای بزین- خدابنده 
500500حسین کردیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

297
پرورش گاو شیری 

 راسی10
2خرمدرهزنجان

خرمدره روستای قلعه 

حسینیه خ عباس انصاری 

دامداری محمدی

بانک کشاورزی
حسین محمدی 

حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی21042104

298
توسعه ونوسازی 

دفتر ای سی تی
1زنجانزنجان

زنجان جاده تبریز روستای 

رضااباد پست بانک
260260حسین مرادیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

299

طرح پرورش 

 30گوسفند داشتی 

راسی

1سلطانیهزنجان
شهرستان سلطانیه روستای 

دوسنگان
وزارت جهاد کشاورزی450450حسین مولویبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی250250حسین نجفیبانک کشاورزیماهنشان روستای برونقشالق2ماهنشانزنجانگیاهان دارویی300

301
 50گوسفند داشتی 

راس
وزارت جهاد کشاورزی880880حسین نجفیپست بانکروستای تسکین2طارمزنجان



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 

1زنجانزنجانکشت زعفران302
سعدی شمالی ک خادم 

4 واحد92پ
وزارت جهاد کشاورزی840840حسین ندرلوبانک کشاورزی

303
دام سبک گوسفند 

 راس30داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی936936حسین نصیریبانک کشاورزیماهنشان روستای گندی1ماهنشانزنجان

304
گوسفند 

راسی90داشتی
وزارت جهاد کشاورزی10711071حسین هارونیبانک کشاورزیماهنشان روستای ساراغل2ماهنشانزنجان

305
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده بخش مرکزی 

روستای دوتپه سفلی

256256حسینعلی اکبریصندوق کارآفرینی امید
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

2خرمدرهزنجان راسی15گاو شیری 306

خرمدره روستای قلعه 

حسینیه خ شهید عباس 

378انصاری پ 

بانک کشاورزی
حسینعلی 

انصاری حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی18001800

307
پرورش گاو 

(راس10)شیری
2خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای چوزوک
صندوق کارآفرینی امید

حسینعلی 

پرچگانی
وزارت جهاد کشاورزی800800

308

پرورش و اصالح نژاد 

را50گوسفندداشتی

سی

وزارت جهاد کشاورزی720720حسینعلی کیانیبانک کشاورزیسجاس روستای چنگور1خدابندهزنجان

309
 30پرورش گوسفند 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

مال پیری
وزارت جهاد کشاورزی760760حکیمه حسنلوبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی310
شهرستان - استان زنجان

روستای دهجالل- خدابنده 
صندوق کارآفرینی امید

حکیمه نجفی 

شهبازی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1ابهرزنجانگلیم بافی311

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای پیر سقا خ امام خ 

43شهید بهزاد منصوری پ 

100100حلیمه الهی فرصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

312

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

بوغداکندی

1زنجانزنجان
 کیلومتری جاده 35زنجان 

دندی روستای بوغداکندی
500500حلیمه رضاییپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

313
 50گوسفند داشتی 

راسی
1خدابندهزنجان

زنجان خدابنده گرماب 

روستای قویی
وزارت جهاد کشاورزی12001200حمداله سلطانیبانک کشاورزی

314

پرورش و اصالح نژاد 

 50گوسفند داشتی 

راسی

بانک کشاورزیخدابنده روستای پسکوهان1خدابندهزنجان
حمداله غالمی 

پسکوهانی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

315
پرورش دام سبک 

(گوسفند و بره)
1خدابندهزنجان

زنجان شهرستان خدابنده 

روستای الچوان
وزارت جهاد کشاورزی14801480حمداله کثیرلوپست بانک

316

طرح توجیهی 

 50گوسفندداشتی

راسی

1ایجرودزنجان
روستایی -ایجرود-زنجان

نکتو
وزارت جهاد کشاورزی10801080حمید بشیریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300حمید دوستیصندوق کارآفرینی امیدچاپوق-ایجرود-زنجان2ایجرودزنجانتولیدنان بستنی317



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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318

طرح تجهیز وتوسعه 

باجه پست بانک 

روستای سرخه 

56096دیزج

1سلطانیهزنجان
روستای -شهرستان سلطانیه

سرخه دیزج
500500حمید عاشریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

319
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
بانک کشاورزیروستای کناوند1زنجانزنجان

حمید 

غالمحسنی
وزارت جهاد کشاورزی500500

320
توسعه و تجهیز 

ساختمان پست بانک
2ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای بیدگینه
700700حمید معصومیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

321
تولیدفرش دستباف 

وتابلوفرش
40ایجرودزنجان

زرین آبادوروستاهای -زنجان

همجواروکوسلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000حمید نبی لوصندوق کارآفرینی امید

322
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

وزارت جهاد کشاورزی930930حمید یارمحمدلوبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانتولیدنان بستنی323
روستایی -ایجرود-زنجان

چاپوق
صندوق کارآفرینی امید

حمیدرضا 

میرزائی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

324
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848حمیرا ساریجلوبانک کشاورزیماهنشان روستای سهند علیا1ماهنشانزنجان

1خرمدرهزنجانقالیبافی325

روستای قلعه حسینیه خ 

شهید صفی اله محمدی 

 پ 4کوچه کوثر بن بست 

91

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حوا آقاجانیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1خدابندهزنجانقالیبافی326
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای محمود اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حوریه آقایاریصندوق کارآفرینی امید

327
توسعه و تجهیز 

ساختمان پست بانک
260260حوریه مالییپست بانکروستای کزبر خ امام1زنجانزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ایجرودزنجانگوسفند داشتی328
زنجان ایجرود روستای 

کهریز سیاه منصور
وزارت جهاد کشاورزی580580حیدر رضاییبانک کشاورزی

329
صنایع چوبی و 

کابینت
3سلطانیهزنجان

روستای خیرآباد - سلطانیه 

خیابان شهدا- 
صندوق کارآفرینی امید

حیدرعلی 

حیدری
وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050خانم تاج عباسیبانک کشاورزیسلطانیه روستای ویر2سلطانیهزنجانفرش بافی330

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848خانم مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی331

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848خانم مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی332

333
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848خانم ناز مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجان

30خدابندهزنجانکارگاه قالی بافی334

استان زنجان شهرستان 

 (روستا)خدابنده شهر

سهرورد

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000خاور غفاریصندوق کارآفرینی امید

335
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

باغکندی
وزارت جهاد کشاورزی940940خدیجه احمدیبانک کشاورزی

1سلطانیهزنجانقالیبافی336
زنجان سلطانیه انتهای 

خیابان قدس
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050خدیجه اکبریبانک کشاورزی

337
توسعه وتجهیز 

ساختمان پست بانک
2ماهنشانزنجان

استان زنجان دهستان قلعه 

جوق سیاه منصور
پست بانک

خدیجه آقاخانی 

نژاد
600600

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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1خدابندهزنجانلباس های محلی338
شهرستان -استان زنجان

روستای دالیر علیا-خدابنده
200200خدیجه آقائیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی339
شهرستان - استان زنجان

شهر سجاس- خدابنده 
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه بهرامی 

شاه بکندی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرمدرهزنجانقالی بافی340
خرمدره روستای نصیر آباد 

5روبروی مخابرات پالک 
بانک توسعه تعاون

خدیجه 

جعفرخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1ابهرزنجانگلیم بافی341

ابهر روستای قفس آباد خ 

ولیعصر منزل عبداله 

حسینی

100100خدیجه حسینیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانقالیبافی342
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای جرین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه درفشهصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانگلیم بافی343
شهرستان ایجرود روستای 

اوچ تپه
100100خدیجه دوستیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی344
زنجان ایجرود روستای 

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050خدیجه دوستیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت345
زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050خدیجه دوستیبانک کشاورزی

پست بانکماهنشان روستای قلعه جوق4ماهنشانزنجانکارگاره گلیم بافی346
خدیجه رضائی 

زادگان
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ماهنشانزنجانگلیم بافی347
خرداد 15ماهنشان خ 

شهرک میثم
100100خدیجه زارعیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی348
شهرستان - استان زنجان

روستای ارقین- خدابنده 
200200خدیجه شهیدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی349
زنجان ایجرود روستای 

احمد کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050خدیجه صمدیبانک کشاورزی

1ابهرزنجانگلیم بافی350
ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای امیر بستاق
100100خدیجه عزیزیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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351
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
بانک کشاورزیماهنشان روستای تک آغاج1ماهنشانزنجان

خدیجه فالح 

بهستانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848

352
طرح گوسفند 

 راسی50داشتی 
1سلطانیهزنجان

شهرستان سلطانیه روستای 

واالیش
وزارت جهاد کشاورزی16051605خدیجه گروسیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی353

شهرستان - استان زنجان

خ - شهر سجاس - خدابنده

17پ- 2دانش 

5555خدیجه محبیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ابهرزنجانگلیم بافی354
ابهر روستای قفس آباد خ 

17امام پ 
100100خدیجه مرادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سلطانیهزنجانفرش دستبافت355

زنجان شهرستان سلطانیه 

روستای ویر خ 

ولیعصرخیابان معراج

بانک کشاورزی
خدیجه ملکی 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1خدابندهزنجانگلیم بافی356

- شهرستان خدابنده 

- روستای گوگجه ییالق

کوچه اقبالغ

100100خدیجه نظریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خرامان قاسمیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سهندعلیا1ماهنشانزنجانفرش بافی357

3ایجرودزنجانطرح گوسفند داشتی358
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای سعید آباد
وزارت جهاد کشاورزی24002400خسرو نظریبانک کشاورزی

359
دام سبک گوسفند 

 راس90داشتی 
2ماهنشانزنجان

زنجا ن شهرستا ن 

ماهنشان روستای کلیسا
وزارت جهاد کشاورزی13601360خلیل سلیمانیبانک کشاورزی

360
 50گوسفند داشتی 

راسی
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی کند جامع السرا
وزارت جهاد کشاورزی17001700خلیل عسگریبانک کشاورزی
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361
 250بره پرواری 

راسی
5خرمدرهزنجان

. قلعه حسینیه. خرمدره

313جنب میدان امام پالک
وزارت جهاد کشاورزی40004000خلیل محمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848خمار مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی362

1ایجرودزنجانفرش بافی363
شهرستان ایجرود روستای 

شهرک
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050خورشید محمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848خوشقدم مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای خلج1ماهنشانزنجانفرش بافی364

2ایجرودزنجانتولیدانواع نان بستنی365
روستای -ایجرود-زنجان

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400خیبر میرزائیصندوق کارآفرینی امید

1خدابندهزنجانقالیبافی366
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای اینچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت9595خیر علی شفیعیبانک توسعه تعاون

367
کارگاه تولیدی 

قالیبافی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه مسکن مهر 

1 واحد 12بلوک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050خیرالنسا غنیمتیبانک کشاورزی

2ماهنشانزنجاندامداری368

شهرستان - استان زنجان 

- دهستان پری - ماهنشان 

روستای میانج

وزارت جهاد کشاورزی20002000داود اجاقلوبانک کشاورزی

369
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی16001600داود روجبیانپست بانکروستای کوشکن3زنجانزنجان

370
 90گوسفند داشتی 

راسی
3خرمدرهزنجان

خرمدره روستای فلج 

انتهای خ شهید بابایی
پست بانک

داود محمدی 

حسن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

371
 30پرورش گوسفند 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

باغکندی
وزارت جهاد کشاورزی850850داود نوریبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی372
شهرستان - استان زنجان

روستای قینرجه- خدابنده 
200200دل آراء عزیزیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پست بانکسلطانیه روستای یوسف اباد2سلطانیهزنجانقالیبافی373
دالرا نوری 

شورابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848دلکش عسگریبانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی374

1ماهنشانزنجاندامداری375
زنجان دندی روستای 

حاجی اینک
وزارت جهاد کشاورزی13881388ذبیح اله شاهیبانک کشاورزی

1ماهنشانزنجانگیاهان دارویی376
ماهنشان روستای برون 

قشالق
وزارت جهاد کشاورزی250250ذبیح اله نجفیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی660660ذبیح اله نعمتیبانک کشاورزیروستای ساری کند علیا1زنجانزنجانگاو دورگ شیری377

378

بموجب این طرح در 

 راس 100هر دوره 

گوساله پرواری 

خریداری و پس از 

پروار به بازار مصرف 

.عرضه می گردد

3سلطانیهزنجان
روستای - سلطانیه- زنجان

سلمانکندی
پست بانک

ذکراله دوست 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

379
خرید ماشین و 

ماشین آالت
1زنجانزنجان

روستای - زنجانرود- زنجان

قره بوطه
250250ذکرعلی حیدریصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

380
خرید دستگاه 

کمباین کابین دار
1ماهنشانزنجان

زنجان دندی روستای اوچ 

طاش
وزارت جهاد کشاورزی19601960ذکریا دولتیاریبانک کشاورزی

4ایجرودزنجانسفره خانه سنتی381
زنجان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000ذکریا سلطانیصندوق کارآفرینی امید

2خدابندهزنجانکشت زغفران382
شهرستان - استان زنجان

روستای توپقرا- خدابنده 
صندوق کارآفرینی امید

ذکریا محمدی 

گوندره
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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383
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنچان شهزستان ایجرود 

روستای ینگی کند جامع 

السرا

وزارت جهاد کشاورزی860860ذوقعلی جعفرلوبانک کشاورزی

384
تولید انواع فرش 

دستبافت
1ابهرزنجان

م امام - روستای زره باش

33حسین پ
صندوق کارآفرینی امید

راحله گروسی 

زره باش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1خدابندهزنجانقالیبافی385
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای ماداباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راضیه بیگدلیبانک توسعه تعاون

5ایجرودزنجانفرش بافی386
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای اوزان
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400رباب باقریصندوق کارآفرینی امید

5ایجرودزنجانگلیم بافی387
روستای -ایجرود - زنجان

اوچ تپه
400400رباب بهرامیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانلباس های محلی388
استان زنجان شهرستان 

روستای رزه بند- طارم 
100100رباب پیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2زنجانزنجانپرورش دام389
زنجان زنجانرود روستای 

محسن آباد
وزارت جهاد کشاورزی998998رباب تاراسیبانک کشاورزی

390
کارگاه تولیدی 

قالیبافی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

چپدره
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رباب داداشی تنهابانک کشاورزی

391
تولیدی جاجیم 

(جاجیم بافی)
1طارمزنجان

شهرستان -استان زنجان

-بخش چورزق-طارم

روستای قالت

صندوق کارآفرینی امید
رباب شیخی 

قالت
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ماهنشانزنجانگلیم بافی392
ماهنشان روستای پلند 

پرچین
100100رباب علی بیگلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت393
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555رباب قاسمیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی394
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555رباب کریمیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی395
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای قره سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رباب کریمیپست بانک
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1ایجرودزنجانفرش بافی396
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رباب محمدیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانگوسفند داشتی397
روستای -ایجرود - زنجان

شیوه
بانک کشاورزی

رباب محمودی 

ستوده
وزارت جهاد کشاورزی14401440

1خدابندهزنجانگلیم بافی398

شهرستان - استان زنجان

- شهر سجاس - خدابنده 

پالک - خیابان جانبازان 

109

100100ربابه ابراهیمیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ربابه دهازصندوق کارآفرینی امیدروستای چشین1ابهرزنجانگلیم بافی399
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

400

تولید فرش 

دستبافت ایرانی و 

محلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848ربابه رحمانیبانک کشاورزیماهنشان روستای اقکند1ماهنشانزنجان

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت401
زنجان ایجرود روستای اوچ 

تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050ربابه رسولیبانک کشاورزی

4848ربابه عزیزیبانک کشاورزیماهنشان روستای پشتوک1ماهنشانزنجانگلیم بافی402
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سلطانیهزنجانساخت جعبه آرایش403
سلطانیه خ استقالل ک 

21بهشت پ 
صندوق کارآفرینی امید

ربابه محرمی 

شاه بگندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

وزارت صنعت، معدن و تجارت4040ربابه منیخبانک کشاورزیماهنشان1ماهنشانزنجانقالیبافی404

1ایجرودزنجانگلیم بافی405
زنجان ایجرود روستای 

قزلجه
5050ربابه میرزاخانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

406
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای تازه 

کندفخریلو
وزارت جهاد کشاورزی10801080ربعلی طالبیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی470470ربعلی وفاپست بانکروستای اند آباد2زنجانزنجانخرید ادوات مدرن407

100100ربیعه بابائیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم اببر1طارمزنجانبافتنی های سنتی408
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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5ماهنشانزنجاندامداری409
زنجان دندی روستای 

ساغرچی
بانک کشاورزی

رجبعلی عبدی 

ینگجه
وزارت جهاد کشاورزی10161016

410
فراوری زیتون و 

روغن زیتون
35طارمزنجان

استان زنجان شهرستان 

طارم روستای هندی کندی 

(سه راهی هندی کندی)

وزارت صنعت، معدن و تجارت88508850رحمان امینیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانبوم گردی411

شهرستان - استان زنجان 

روستای دوتپه - خدابنده 

سفلی

صندوق کارآفرینی امید
رحمت اکبری 

دوتپه سفلی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2طارمزنجان30گوسفند داشتی 412
چورزق روستایب سرخه 

دیزج
وزارت جهاد کشاورزی580580رحمت محمدیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی542542رحمن قاضیلوبانک کشاورزیروستای چیر2زنجانزنجاناصالح و احیا باغات413

2ایجرودزنجانتولیدنان بستنی414
روستای -ایجرود-زنجان

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250رحیم دوستیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی300300رحیم رضائی فرصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای میراخور4ماهنشانزنجاندامداری415

416
 50گوسفند داشتی 

نوسازی-راسی
وزارت جهاد کشاورزی12601260رحیم فیروزیبانک کشاورزیخرمدره روستای اردجین2خرمدرهزنجان

417
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

بانک کشاورزی
رحیم محمدی 

بشرزاد
وزارت جهاد کشاورزی570570

418

احداث سایت 

بوجاری و بسته 

بندی غالت و 

حبوبات

وزارت جهاد کشاورزی10001000رحیمه مرادیبانک کشاورزیقره بالغ- شهرستان سلطانیه2سلطانیهزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848رخساره رحمانیبانک کشاورزیماهنشان روستای اقکند1ماهنشانزنجانفرش بافی419



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رخساره عسگریصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی420

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت421
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رخساره قاسمیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانگلیم بافی422
زنجان ایجرود روستای تله 

گرد
100100رخشنده قاسمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

423

واحد پرورش 

 30گوسفند داشتی 

راسی

1سلطانیهزنجان
شهرستان سلطانیه روستای 

دوسنگان
وزارت جهاد کشاورزی450450رستم مولویبانک کشاورزی

3ماهنشانزنجاندامداری424
زنجان ماهنشان پری 

خندقلو
وزارت جهاد کشاورزی756756رسول باللیبانک کشاورزی

425
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

وزارت جهاد کشاورزی11201120رسول رمضانیبانک کشاورزی

426
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده شهر 

سهرورد،روستای مادآباد

256256رسول عبدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

2خدابندهزنجانبوم گردی427
- شهرستان خدابنده 

روستای گوگجه ییالق
10001000رضا بختیاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

428

طرح توجیهی 

 30گوسفند داشتی 

راسی

1ایجرودزنجان
شهرستان ایجرود روستای 

سفید کمر
وزارت جهاد کشاورزی620620رضا برکاتیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی125125رضا جعفریبانک کشاورزیماهنشان روستای برونقشالق2ماهنشانزنجانگیاهان دارویی429

430
 1000بره پرواری 

راسی
16زنجانزنجان

زنجان جاده ماهنشان اول 

جاده مهر آباد بعد از 

کارخانه گچ ایده آل

وزارت جهاد کشاورزی1612016120رضا حیدریبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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431
تولید شلوار زنانه و 

بچگانه
4خدابندهزنجان

شهرستان - استان زنجان 

روستای بلگه شیر- خدابنده 
بانک توسعه تعاون

رضا رسولخانی 

بلگه شیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

432
تولید کابینت و 

سرویس چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000رضا سلطانیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوقین3ایجرودزنجان

433
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

وزارت جهاد کشاورزی550550رضا شعبانیبانک کشاورزی

434

پرورش و اصالح نژاد 

 راس 10گاو شیری 

مولد

1خدابندهزنجان
شهرستان خدابنده روستای 

گل تپه
وزارت جهاد کشاورزی800800رضا قاسملوبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5555رضا قاسمیبانک کشاورزیروستای آالچمن1ایجرودزنجانفرشبافی435

وزارت جهاد کشاورزی120120رضا قلی کریمیبانک کشاورزیخدابنده روستای ارقین1خدابندهزنجاناصالح و نوسازی باغ436

437
راسی 90دامداری 

گوسفندی داشتی
وزارت جهاد کشاورزی20702070رضا کردلوبانک کشاورزیروستای اردجین3خرمدرهزنجان

وزارت جهاد کشاورزی460460رضا نظریپست بانکروستای تسکین2طارمزنجان30گوسفند داشتی 438

439
 90گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی22562256رضا وفابانک کشاورزیزنجان روستای نظام اباد2زنجانزنجان

2ماهنشانزنجانپرورش زعفران440
-شهرستان ماهنشان-زنجان

روستای سرین دره
وزارت جهاد کشاورزی320320رضاعلی نصرتیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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2ایجرودزنجانگلیم بافی441
روستای اوچ -زنجان ایجرود 

تپه
5050رعنا رسولیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی442
شهرستان ایجرود روستای 

چتز
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848رعنا عباسیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رعنا محمودیبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانفرشبافی443

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رعنا مرادیپست بانکماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی444

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150رعنا نجفیصندوق کارآفرینی امیدروستای بوغداکندی1زنجانزنجانفرشبافی445

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رفعت اجاقلوصندوق کارآفرینی امیدزنجان روستای قاهران1زنجانزنجانقالیبافی446

1خدابندهزنجانگلیم بافی447

شهرستان - استان زنجان

بخش بزینه رود - خدابنده 

روستای گل تپه- 

100100رقیه احمدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

448
تولیدی 

(جاجیم بافی)جاجیم
1طارمزنجان

شهرستان -استان زنجان 

-بخش چورزق-طارم

روستای دهنه

100100رقیه اسدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

449

تولید لباس های 

زنانه، بچه گانه، 

رومبلی

11طارمزنجان
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای زهترآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000رقیه اسکندریپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رقیه اکبریبانک کشاورزیسلطانیه خ کاشانی ک نوید2سلطانیهزنجانفرش بافی450

1ایجرودزنجانفرش بافی451
زنجان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رقیه الماسیپست بانک

1سلطانیهزنجانفرش بافی452
زنجان سلطانیه کمربندی 

وحدت خیابان اردیبهشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رقیه امیدیبانک کشاورزی

2خدابندهزنجاندامداری سبک453

شهرستان -استان زنجان

-بخش بزینه رود- خدابنده 

روستای گل تپه

وزارت جهاد کشاورزی500500رقیه اودرپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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454
پرورش قارچ 

خوراکی صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی68006800رقیه جعفریپست بانکروستای اسفناج4زنجانزنجان

1خدابندهزنجانگلیم بافی455
شهرستان خدابنده روستای 

قره محمد
100100رقیه حاجیلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی456
شهرستان ایجرود روستای 

نکتو
5050رقیه حقانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت457
زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه دوستیصندوق کارآفرینی امید

2خدابندهزنجانبوم گردی458

شهرستان - استان زنجان 

روستای گوگجه - خدابنده 

منزل محمد رضایی- ییالق 

10001000رقیه رضائیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4848رقیه روانیبانک کشاورزیماهنشان روستای پشتوک1ماهنشانزنجانگلیم بافی459
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سلطانیهزنجانگلیم بافی460
زنجان سلطانیه خیابان 

85گنبد کوچه روحانیون پ 
200200رقیه زمانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رقیه سعیدیبانک کشاورزیسلطانیه روستای ویر2سلطانیهزنجانفرش بافی461

وزارت صنعت، معدن و تجارت680680رقیه شاه مرادیپست بانکزنجان ایجرود روستای ایچ5ایجرودزنجانفرش بافی462

100100رقیه شهبازیصندوق کارآفرینی امیدروستای چمله1طارمزنجانگلیم بافی463
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی464

شهرستان - استان زنجان

روستای گوگجه - خدابنده 

ییالق

100100رقیه عابدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی465
شهرستان ایجرود روستای 

اغلبیک علیا
صندوق کارآفرینی امید

رقیه عباسی پور 

جاویدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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466
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

وزارت جهاد کشاورزی520520رقیه عسگریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رقیه کریمیبانک کشاورزیروستای قره سعید1ایجرودزنجانفرشبافی467

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رقیه محمدیبانک کشاورزیروستای ویر1سلطانیهزنجانفرش بافی468

وزارت صنعت، معدن و تجارت4040رقیه ملکیبانک کشاورزیماهنشان1ماهنشانزنجانفرش469

470

تولیدهیدروپونیک 

توت فرنگی 

مترمربع 2500

وتولیدنشاتوت 

مترمربع2000فرنگی 

3زنجانزنجان

زنجان روستای کوشکن 

شهرک گلخانهای پردیس 

1054قطعه 

وزارت جهاد کشاورزی12351235رقیه نجفیبانک کشاورزی

471
توسعه و تجهیزات 

ساختمان پست بانک
650650رقیه نجفیپست بانکروستای ماماالن2طارمزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ایجرودزنجانگلیم بافی472
زنجان شهرستان ایجرود 

شهر زرین آباد خ آزادی
100100رقیه نظریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

473
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
1ماهنشانزنجان

شهردندی -ماه نشان 

روستای ایالو
500500رقیه نیتیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1خدابندهزنجانگلیم بافی474
شهرستان - استان زنجان

شهر سجاس- خدابنده 
100100رقیه هاشمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی475
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای احمد کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رقیه هاشمیپست بانک

100100رقیه یوسفیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم شهر اببر1طارمزنجانلباسهای محلی476
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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477
پرورش ماهیان سرد 

آبی
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرود بخش 

حلب روستای آرمتلو
وزارت جهاد کشاورزی580580رکابعلی صفریصندوق کارآفرینی امید

478
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
صندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سهند علیا1ماهنشانزنجان

رمضان 

طهماسبی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1ایجرودزنجانفرش بافی479
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رهبر محمدیپست بانک

4848روایه روانیبانک کشاورزیماهنشان روستای سریک5ماهنشانزنجانکارگاه گلیم بافی480
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

481
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

سرخه دیزج
وزارت جهاد کشاورزی502502روح اله عاشریپست بانک

482

راهندازی کارگاه 

تولیدی سفال و 

سرامیک فرآورده 

های وابسته 

آبسردکن های )

سرامیکی، آجرهای 

نما، گل های 

(...سرامیکی و

5ماهنشانزنجان

-شهرستان ماهنشان-زنجان

دهستان قزل -بخش مرکزی

گچیلو روستای چتز

400400روح اله عبدلیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4ایجرودزنجانگوساله پروری483

زنجان شهرستان 

ایجرودبخش مرکزی 

روستای شیوه

صندوق کارآفرینی امید
روح اله 

محمودی ها
وزارت جهاد کشاورزی32003200
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1ایجرودزنجانفرش بافی484
زنجان ایجرود روستای 

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100روح انگیز کردلوبانک توسعه تعاون

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت485
زنجان ایجرود روستای 

شهرک
بانک کشاورزی

روح انگیز 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1سلطانیهزنجانکشت زعفران486

-سعدی شمالی-زنجان 

متری 12-کوچه اسماعیلی

1واحد-20پالک-دوم

وزارت جهاد کشاورزی416416روزیتا ارومیپست بانک

487
 90گوسفند داشتی 

راسی
1خدابندهزنجان

بخش -خدابنده-زنجان

روستای اولی بیک-افشار
وزارت جهاد کشاورزی20002000رویا جعفریبانک کشاورزی

100100رویا حیدریصندوق کارآفرینی امیدطارم شهر اببر1طارمزنجانگلیم بافی488
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رویا طالبیصندوق کارآفرینی امیدزنجان ماهنشان پری بیانلو1ماهنشانزنجانفرش بافی489

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رویا قربانیبانک توسعه تعاونسلطانیه روستای قلعه2سلطانیهزنجانقالیبافی490

1ایجرودزنجانفرش بافی491
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای قره سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555رویا کریمیبانک کشاورزی

492
ایستا کردن باغ 

انگور به روش کوردن
1خرمدرهزنجان

زنجان، خرمدره ، روستای 

سوکهریز
وزارت جهاد کشاورزی200200رویا نجفیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050ریحانه عاشریبانک کشاورزیروستای خیرآباد- سلطانیه 1سلطانیهزنجانقالیبافی493

1خدابندهزنجانقالی بافی494
استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای سوله
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زبنده عابدیبانک توسعه تعاون

1ماهنشانزنجانفرش بافی495
ماهنشان روستایی 

سهندسفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زبیده عظیمیبانک کشاورزی

1ابهرزنجانگلیم بافی496
ابهر روستای قوهجین خ 

20امام پ 
100100زری یوسفیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی320320زکیه طاهریپست بانکروستای سلمانلو/زنجان 1زنجانزنجانکشت زعفران497
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4040زلف ناز نصرتیبانک کشاورزیماهنشان خ شهیدمطهری1ماهنشانزنجانگلیم بافی498
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی499
روستای - ایجرود - زنجان

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زلیخا حیدریپست بانک

1ایجرودزنجانگلیم بافی500
شهرستان ایجرود روستای 

خانقاه
100100زلیخا رجبیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ماهنشانزنجانگلیم بافی501
ماهنشان خ اسالم ک 

پروین اعتصامی
100100زهرا اسدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی502
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای احمد کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا اسماعیلیپست بانک

1خدابندهزنجانفرش بافی503

- خیابان کمربندی - قیدار 

منزل - نبش جاده الچوان 

علی اوسط طیبی

صندوق کارآفرینی امید
زهرا اسماعیلی 

محمودآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

504
کارگاه تولیدی فرش 

دست بافت
2سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

اولنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا امیدیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی505
زنجان خدابنده شهر 

سجاس روستای خنداب
160160زهرا امینیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زهرا آچاکصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم شهر اببر1طارمزنجانمعرق چوب506
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

507

توسعه وتجهیز پست 

بانک روستای دیزج 

آباد

1زنجانزنجان

زنجان روستای دیزج آباد 

میدان عاشورا پست بانک 

دیزج آباد

پست بانک
زهرا باغلوچه 

لویی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848زهرا بایندربانک کشاورزیماهنشان روستای گونای1ماهنشانزنجانفرش بافی508

1ابهرزنجانقالی بافی509
ابهر روستای عمید آباد خ 

1خرم پ 
100100زهرا بختیاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زهرا بخشیبانک کشاورزیماهنشان روستای ساراقل1ماهنشانزنجانفرش بافی510
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1ایجرودزنجانمعرق کاری چوب511
شهرستان ایجرود روستای 

ارکوین
100100زهرا بدرلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

512
تولید انواع قالی و 

فرش دستبافت
1ابهرزنجان

-خ حسینی- روستای نورین

29پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا بهاوریصندوق کارآفرینی امید

513
دام سبک گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی568568زهرا بیک ابادیبانک کشاورزیماهنشان روستای بهستان1ماهنشانزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا بیگدلیصندوق کارآفرینی امیدشهر زرین آباد1ایجرودزنجانفرشبافی514

1ایجرودزنجانتولید فرش515
شهرستان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا توحیدلوصندوق کارآفرینی امید

100100زهرا جقانی هاصندوق کارآفرینی امیدزنجان ایجرود روستای نکتو1ایجرودزنجانگلیم بافی516
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2خدابندهزنجان(سری دوزی )خیاطی517

خدابنده شهر سجاس خ 

امام نبش کوچه آوینی 

148پ

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زهرا جوادیصندوق کارآفرینی امید

100100زهرا حاجی لوصندوق کارآفرینی امیدطارم روستای هزارود علیا1طارمزنجانلباس محلی518
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا حسن لوبانک کشاورزیروستای گالبر1ایجرودزنجانفرشبافی519

1ایجرودزنجانگلیم بافی520
زنجان ایجرود روستای 

اغلبیک علیا
100100زهرا حیدریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا حیدریصندوق کارآفرینی امیدشهر اببر1طارمزنجانفرشبافی521

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا حیدریبانک کشاورزیسلطانیه روستای خیراباد2سلطانیهزنجانفرش بافی522

1ایجرودزنجانفرش بافی523
روستای -ایجرود-زنجان

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا حیدریپست بانک
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2خدابندهزنجانلباس دوزی مردانه524

شهرستان - استان زنجان

خیابان دکتر - خدابنده 

انتهای کوچه آذز - چمران 

46پالک - شاهد اول  - 1

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زهرا خدادادیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زهرا رجبیپست بانکروستای احمد کندی1ایجرودزنجانفرشبافی525

526
تولید فرش دستباف 

ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848زهرا رحمانیبانک کشاورزیماهنشان روستای گونای1ماهنشانزنجان

2خدابندهزنجانبوم گردی527

شهرستان - استان زنجان 

- بخش افشار - خدابنده 

روستای مصرآباد

10001000زهرا رحیمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی528
شهرستان ایجرود روستای 

اوچ تپه
100100زهرا رسولیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ایجرودزنجانگلیم بافی529
زنجان ایجرود روستای 

جوفین
100100زهرا رسولیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050زهرا رشیدیبانک کشاورزیروستای یدی بالغ1ایجرودزنجانگلیم بافی530
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانبافتنی های سنتی531
شهرستان طارم دهستان 

گیلوان
100100زهرا رضاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

532
 30پرورش کوسفند 

راسی
2ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت جهاد کشاورزی600600زهرا زمانیبانک کشاورزی

533
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
2خدابندهزنجان

شهرستان -استان زنجان 

ابتدای -زرین رود -خدابنده

خیابان مطهری سه راهی 

باجه خدمات - همدان 

بانکی زرین رود

10001000زهرا زنگنهپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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534
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1سلطانیهزنجان

سلطانیه روستای سنبل آباد 

پست بانک مرکزی
پست بانک

زهرا سرداری 

عمیدابادی
650650

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1سلطانیهزنجانقالیبافی535
زنجان سلطانیه روستای 

سایجالو
بانک کشاورزی

زهرا 

سعیدمحمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ایجرودزنجانفرش بافی536
زنجان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا سلطانیصندوق کارآفرینی امید

1طارمزنجانگلیم بافی537
استان زنجان شهرستان 

دهستان هزارود- طارم 
100100زهرا سلطانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگاو شیری538

استان زنجان شهرستان 

خدابنده بخش مرکزی 

روستای الچوان

وزارت جهاد کشاورزی712712زهرا شیریبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی539
زنجان ایجرود روستای اوچ 

تپه
بانک کشاورزی

زهرا طالبی 

جزیمق
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت540
زنجان ایجرود روستای 

اغلبیک علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عالمیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت541
زنجان ایجرود روستای 

خانقاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا عسگریبانک کشاورزی

1ابهرزنجانگلیم بافی542

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای پیر سقا خ امام ک 

40با هنر پ 

100100زهرا غنیمتیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زهرا قربانیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان روستای تشویر1طارمزنجانمعرق چوب543
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

544
پرورش گوسفند 

داشتی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت جهاد کشاورزی300300زهرا کاظمیصندوق کارآفرینی امید

1خدابندهزنجانگلیم بافی545

بخش - شهرستلن خدابنده 

روستای - سجاس رود 

زوینق

200200زهرا کتابیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ایجرودزنجانفرش بافی546
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555زهرا کریمیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی547
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا کریمیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی548
زنجان ایجرود روستای 

ینگیکند سیدلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا گنجیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زهرا محمدیبانک توسعه تعاونروستای حسین آباد2زنجانزنجانفرشبافی549

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا محمودیبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانفرش بافی550

1ماهنشانزنجانگلیم بافی551
ماهنشان روستای 

سهندسفلی
100100زهرا مرادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا معصومیبانک کشاورزیروستای بیدگینه1ایجرودزنجانفرشبافی552

وزارت صنعت، معدن و تجارت6060زهرا معصومیبانک کشاورزیروستای بیدگینه1ایجرودزنجانفرشبافی553

1ایجرودزنجانفرش بافی554
روستای - ایجرود- زنجان

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060زهرا معصومیبانک کشاورزی

1ماهنشانزنجانگلیم بافی555
ماهنشان خ اسالم ک 

فرمانداری
100100زهرا ملکیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

556
مصنوعات چرمی 

کیف کفش
4ماهنشانزنجان

خرداد 15ماهنشان خ 

6شهرک میثم بوستان
400400زهرا میرزاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا نجفیبانک کشاورزیسلطانیه خیابان ارک1سلطانیهزنجانقالیبافی نجفی557

1خدابندهزنجانگلیم بافی558

شهرستان - استان زنجان

روستای اسالم - خدابنده 

آباد

100100زهرا ندرلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

559
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
1ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای سهند 

سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848زهرا نصرتی فردبانک کشاورزی

100100زهرا نظری مفردصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم شهر اببر1طارمزنجانبافتنی های سنتی560
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2سلطانیهزنجانفرش دستبافت561
زنجان سلطانیه روستای ویر 

خیابان ولیعصر شمالی
بانک کشاورزی

زهرا نوروزی 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1سلطانیهزنجانقالیبافی562
زنجان سلطانیه خیابان 

قدس کوچه وفا
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا هادیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانصنعت فرش دستباف563
شهرستان ایجرود روستای 

احمد کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا هاشملوبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی564
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555زهره حیدریبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانگلیم بافی565
شهرستان ایجرود روستای 

اوچ تپه کوچه حسینیه
100100زهره رسولیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانگلیم بافی566
استان زنجان شهرستان 

دهستان هزارود- طارم 
100100زهره عباسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سلطانیهزنجانقالی بافی خانگی567
روستای سنبل - سلطانیه

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهره مرادیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره ولی خمسهبانک توسعه تعاونروستای یامچی1زنجانزنجانفرشبافی568

569
 10گاوداری شیری 

راسی
2خدابندهزنجان

روستای -خدابنده -زنجان 

بلگه شیر
بانک کشاورزی

زیادعلی کاظم 

زاده فرد
وزارت جهاد کشاورزی13001300

1سلطانیهزنجانقالیبافی570
زنجان سلطانیه روستای 

چپدره
بانک کشاورزی

زیبا داداشی 

شهاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1خدابندهزنجانگلیم بافی571
شهرستان - استان زنجان

روستای توپقره- خدابنده
100100زیبا صادقیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی572
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا کریمیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی573
شهرستان ایجرودروستای 

قره سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا کریمیصندوق کارآفرینی امید
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1ماهنشانزنجانفرشبافی574
دندی شهرک کالسیمین 

جنب فروشگاه کالسیمین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا نوروزیصندوق کارآفرینی امید

575

پرورش و اصالح نژاد 

 راس 15گاوشیری 

مولد

2خدابندهزنجان
شهرستان خدابنده روستای 

چراغحصاری
بانک کشاورزی

زین العابدین 

امینی
وزارت جهاد کشاورزی13201320

صندوق کارآفرینی امیدروستای ولیدر2طارمزنجان30گوسفند داشتی576
زین العابدین 

حاجی لو
وزارت جهاد کشاورزی500500

1ایجرودزنجانفرش بافی577
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
پست بانک

زین العابدین 

قاسمی نیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

578
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

روستای -ایجرود -زنجان 

ینگی کند جامع السرا
بانک کشاورزی

زین العابدین 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی13601360

وزارت صنعت، معدن و تجارت5555زینب ابراهیمیبانک کشاورزیروستای اغلبیک علیا1ایجرودزنجانفرشبافی579

وزارت جهاد کشاورزی160160زینب اسدیبانک کشاورزیماهنشان روستای قره گل1ماهنشانزنجانایجاد مزرعه زعفران580

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848زینب خانمرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای امیراباد1ماهنشانزنجانفرش بافی581

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زینب داودیبانک کشاورزیسلطانیه روستای اولنگ2سلطانیهزنجانفرش بافی582

1ایجرودزنجانگلیم بافی583
شهرستان ایجرود روستای 

اوچ تپه
100100زینب رسولیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3ایجرودزنجانخیاطی584
زنجان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زینب سلطانیصندوق کارآفرینی امید

585
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848زینب سهابیبانک کشاورزیماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجان

1ابهرزنجانگلیم بافی586

ابهر روستای قروه خ 

فرهنگ کوچه بوستان یکم 

55پ 

150150زینب صالحیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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587
فرشبافی و دستبافته 

ها
4848زینب عبدیبانک کشاورزیروستای نصیر آباد- دندی 2ماهنشانزنجان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زینب غالمیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجانگلیم بافی588
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

589
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848زینب فتحیبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ2ماهنشانزنجان

1طارمزنجانلباسهای محلی590
شهرستان طارم روستای 

ونیسر
100100زینب کاظمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی591

شهرستان - استان زنجان

- شهر سجاس - خدابنده 

- خیابان امام خمینی 

روبروی مخابرات

100100زینب لطفیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی250250زینب مایلیبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ2ماهنشانزنجانگیاهان دارویی592

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زینب محمدیبانک کشاورزیشهرک کوثر- سلطانیه 1سلطانیهزنجانقالیبافی593

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848زینب مرادی پوربانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی594

بانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی595
زینب مرادی 

منش
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848

1زنجانزنجانقالب بافی596
زنجان جاده تبریز روستای 

یامچی
100100زینب ملک لیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت597
زنجان ایجرود روستای 

احمد کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب مهدیلوصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانگلیم بافی598
زنجان ایجرود روستای اوچ 

تپه
100100زینب همتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زیور عبدیبانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانقالیبافی599



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 

1ایجرودزنجانفرش بافی600
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای شیوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ژاله نوین روزصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سارا رستمیانبانک کشاورزیروستای کوشکان1زنجانزنجانفرشبافی601

1ایجرودزنجانفرش بافی602
شهرستان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سارا محمدیصندوق کارآفرینی امید

603
پروش گوسفند 

 راسی50داشتی 
1سلطانیهزنجان

- شهرستان سلطانیه 

روستای قره بالغ
وزارت جهاد کشاورزی650650سبز علی مرادیپست بانک

604
دامپروری گوسفند 

 راسی90داشتی 
2خرمدرهزنجان

شهرستان خرمدره روستای 

نصیرابادانتهای خیابان امام
وزارت جهاد کشاورزی20702070ستار امیرخانیبانک کشاورزی

605
نگهداری گوسفند 

شیری
2ماهنشانزنجان

زنجا ن شهرستا ن 

ماهنشان روستای کلیسا
وزارت جهاد کشاورزی16991699ستار سلیمانیبانک کشاورزی

606
گلیم )تولیدی گلیم

(بافی
1طارمزنجان

خیابان -آببر-طارم-زنجان

خیابان هالل احمر-امام
100100ستاره هاشمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سجاد امیدیبانک کشاورزیسلطانیه شهرک کارمندان2سلطانیهزنجانفرش بافی607

608
تولید لوازم کاربردی 

آشپزخانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت71607160سجاد حقانیپست بانکروستای تازه کند10زنجانزنجان

وزارت جهاد کشاورزی300300سجاد عباسیصندوق کارآفرینی امیدروستای قره پشتلو2زنجانزنجانکشت گل محمدی609

4848سروناز قربانیبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجانگلیم بافی610
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150سرین گل اکبریصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای امیر بستاق1ابهرزنجانالبسه محلی611
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ایجرودزنجانفرش بافی612
شهرستان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سریه رفیعیبانک توسعه تعاون

613
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
1سلطانیهزنجان

روستای - سلطانیه-زنجان

خیرآباد خ دکتر بهشتی م 

شهید محمد حسین 

385جعفری پ 

وزارت جهاد کشاورزی450450سریه مرادیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانگلیم بافی614
زنجان ایجرود روستای 

کوسه لر
5050سعدا سعیدیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی520520سعید احمدیپست بانکزنجان ایجرود روستای سهاء2ایجرودزنجانکاشت گل محمدی615

616
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی258258سعید بیاتبانک کشاورزیروستای باغلوجه بیات2زنجانزنجان

617
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
1ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای سهند 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی300300سعید حیدریصندوق کارآفرینی امید

618
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی11001100سعید قهرمانیپست بانکروستای کزبر3زنجانزنجان

619

مجتمع خدماتی 

رفاهی گردشگری 

قمر بنی هاشم

18خدابندهزنجان

- شهرستان خدابنده 

 جاده قیدار به ۲۲کیلومتر 

ابهر

2500025000سعید محمدیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

620
 50گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی16401640سعید محمدیبانک کشاورزیروستای مشکین3زنجانزنجان



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 

1خرمدرهزنجانقالیبافی621
خرمدره روستای خلیفه لو 

8پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سعید موالییبانک توسعه تعاون

1ایجرودزنجانتولیدنان بستنی622
روستای -ایجرود-زنجان

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سعید میرزائیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت623
روستای -ایجرود - زنجان

باغکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سعید نوریبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی624

شهر - شهرستان خدابنده 

خیابان رکن - سجاس 

47پ-الدین 

100100سکینه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

625

تولید فرش 

دستبافت ایرانی و 

محلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848سکینه احمدیبانک کشاورزیماهنشان روستای گونای1ماهنشانزنجان

بانک کشاورزیروستای ویر- سلطانیه 1سلطانیهزنجانقالیبافی626
سکینه اسمعیلی 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ماهنشانزنجانفرش بافی627
دندی شهرک امیرالمومنین 

متری12ابتدای خ
صندوق کارآفرینی امید

سکینه آقائی 

خضری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1خدابندهزنجانقالیبافی628
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای عینجیک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه ترابیصندوق کارآفرینی امید

629
تولیدو توزیع بستنی 

سنتی
20زنجانزنجان

زنجان، روستای دو اسب، 

خیابان اصلی شهدا، پالک 

396

وزارت صنعت، معدن و تجارت57005700سکینه جعفریپست بانک

1ایجرودزنجانفرش بافی630
زنجان ایجرود روستای 

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه شهریاریصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانگلیم بافی631
زنجان ایجرود روستای 

اغلبیک علیا
100100سکینه عالمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت6060سکینه عباسیبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای اوزان1ایجرودزنجانفرش بافی632



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 

150150سکینه قاصدیصندوق کارآفرینی امید17پیر سقا خ چمن پ 1ابهرزنجانالبسه محلی633
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000سکینه قربانیصندوق کارآفرینی امیدروستای حاجی قشالق2ایجرودزنجانپرورش ماهی قزل آال634

635
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
1زنجانزنجان

زنجان روستای آقکند خ 

حاج مال آقاجان
500500سکینه محمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت636
روستای -ایجرود - زنجان

خانجین
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سکینه مختاریبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی637
شهرستان ایجرود روستای 

احمد کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سکینه مددیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848سکینه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی638

1ایجرودزنجانفرش بافی639
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سکینه معصومیپست بانک

2سلطانیهزنجانفرش دستبافت640
زنجان سلطانیه روستای ویر 

خیابان ولیعصر شمالی
بانک کشاورزی

سکینه ملکی 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ایجرودزنجانفرش بافی641
زنجان ایجرود روستای قره 

خانجین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه نوریصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی642
شهرستان ایجرود روستای 

شهرک
بانک کشاورزی

سلبی ناز 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ایجرودزنجانفرش بافی643
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای گالبر
بانک کشاورزی

سلطان خانم 

فتحی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1خدابندهزنجانقالیبافی644
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای سرشبار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سلطنت قاسمیبانک توسعه تعاون

645
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی12501250سلمان قنبریپست بانکسلطانیه روستای خیراباد1سلطانیهزنجان



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 

10خرمدرهزنجانتولیدی کفش646
اراضی روستای - خرمدره

خیابان کارآفرین- نصیر آباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت86008600سلمان یارقلیبانک توسعه تعاون

647
پرورش و اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

چراغ مزرعه
وزارت جهاد کشاورزی200200سلیمان امینیپست بانک

648
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

بانک کشاورزی
سلیمان محمدی 

بشرزاد
وزارت جهاد کشاورزی660660

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمانه جوزیصندوق کارآفرینی امیدزنجان روستای اسکند1زنجانزنجانتولید فرش دستباف649

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848سمانه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی650

651
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

قارختلو
360360سمیرا اسماعیلیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ابهرزنجانگلیم بافی652
ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای امیر بستاق
100100سمیرا بختیاریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سمیرا بختیاریپست بانکابهر روستای امیر بستاق1ابهرزنجانگلیم بافی653
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی654
زنجان ایجرود روستای اوچ 

تپه
100100سمیرا خداییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی655

شهرستان - استان زنجان

-شهر سجاس - خدابنده 

میدان امام - خیابان امام 

خیابان میراث - حسین 

8پالک - فرهنگی 

100100سمیرا رفیعیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848سمیرا عسگریبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی656



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 

657
کارگاه کلوچه پزی و 

شیرینی خانگی
3ایجرودزنجان

-شهرستان ایجرو-زنجان 

روستای ارکویین- حلب
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سمیرا کاظمیصندوق کارآفرینی امید

2سلطانیهزنجانفرش بافی658
زنجان شهر سلطانیه 

روستای اولنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سمیرا نوروزیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرشبافی659

-شهرستان ایجرود - زنجان 

منزل -  روستای خانجین 

امیر همتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سمیرا نوریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه جوزیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجانفرش بافی660

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه خورشیدیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی661

وزارت صنعت، معدن و تجارت5555سمیه سلطانیبانک کشاورزیروستای جوقین1ایجرودزنجانفرشبافی662

1خدابندهزنجانپرورش زنبور عسل663
استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای زواجر
بانک کشاورزی

سمیه قاسمی 

زواجری
وزارت جهاد کشاورزی560560

1ایجرودزنجانفرش دستبافت664
شهرستان ایجرود روستای 

قره سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سمیه کریمیبانک کشاورزی

665
مجموعه اقامتی 

روستامانی ارغوان
5ابهرزنجان

ابهر، روستای درسجین، 

نبش کوچه فرهنگ و امام 

39خمینی، پالک 

12001200سمیه کالنتریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی666

شهرستان - استان زنجان

روستای سلطان - خدابنده 

آباد

100100سمیه گنج خانلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5ایجرودزنجانفرش بافی667
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400سمیه معصومیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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668

پروار بندی گوسفند 

 50 (داشتی  )و بره 

ارایه تعهد به - رأس 

جهاد کشاورزی از 

بابت اصالح نژاد دام

وزارت جهاد کشاورزی821821سمیه میرزائیبانک کشاورزیابهر روستای میموندره2ابهرزنجان

2ایجرودزنجانخیاطی669
شهرستان ایجرودروستای 

ایچ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه نباتیصندوق کارآفرینی امید

670
گوسفند افشار 

 راس50داشتی 
بانک کشاورزیزنجان روستای قشالق1زنجانزنجان

سنبل علی 

محمدلو
وزارت جهاد کشاورزی12401240

671
ایجاد مزرعه گیاهان 

(زعفران)دارویی 
2ماهنشانزنجان

شهرستان -استان زنجان 

-ماهنشان شهر دندی

روستای قواق سفلی

وزارت جهاد کشاورزی320280سهراب ایالوییبانک توسعه تعاون

672
تراکتور کمرشکن 

باغی
2طارمزنجان

شهرستان طارم روستای 

ونیسر
وزارت جهاد کشاورزی318318سهراب مسعودیبانک کشاورزی

3ابهرزنجانتولید البسه محلی673
ابهر روستای پیر سقا 

خیابان اصلی
200200سهیل احمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سلطانیهزنجانکشت زعفران674
خ /خ سنایی/خ پونک/زنجان 

1ط/316ق /رودکی
وزارت جهاد کشاورزی320320سهیال سلیمیپست بانک

675
پرورش گوسفند 

داشتی
1ایجرودزنجان

روستای -ایجرود - زنجان

کهریز سیاه منصور
وزارت جهاد کشاورزی580580سهیال قربانیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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676
تولیدی بافتنی های 

سنتی
1طارمزنجان

- آببر - طارم-استان زنجان

کوچه -خیابان قدس

شادروان

100100سهیال محمدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

677

پرورش گوسفند 

- راسی90داشتی 

دارای مجوز نوسازی

وزارت جهاد کشاورزی20702070سودابه صالحیبانک کشاورزیروستای فلج-خرمدره-زنجان2خرمدرهزنجان

1ایجرودزنجانفرش بافی678

ینگی -ایجرود-زنجان

خیابان شهید -کندسیدلر

سیف اله حسنلو

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سوسن دوستیبانک کشاورزی

679

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

شیت

1طارمزنجان
شهرستان - استان زنجان 

روستای شیت –طارم 
300300سیامک محمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ماهنشانزنجانگلیم بافی680
ماهنشان روستای 

سهندسفلی
100100سیاه تل مرادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848سیاه تل مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجانفرش بافی681

بانک کشاورزیروستای زواجر1خدابندهزنجانزنبورداری682
سید ابراهیم 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی880880

683
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
پست بانکصایین قلعه روستای الگزیر1ابهرزنجان

سید احمد 

حسینی
650650

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

684
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان - استان زنجان 

بخش حلب - ایجرود 

روستای ینگیکند جامع 

السرا

بانک کشاورزی
سید احمد 

خاتمی
وزارت جهاد کشاورزی520520
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685

طرح احداث استخر 

سرپوشیده و ارایه 

خدمات آموزشی 

تفریحی

پست بانکخدابنده شهر زرین خ سیدلر10خدابندهزنجان
سید بهنام 

موسوی
وزارت ورزش و جوانان2000020000

686
پرورش ماهیان سرد 

آبی
2ایجرودزنجان

خیابان امام کوچه -زنجان 

4حبیبی پالک 
صندوق کارآفرینی امید

سید حسن 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

687
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجانشهرستانایجرودبخش 

مرکزی روستای سعید آباد
بانک کشاورزی

سید حسین 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی700700

688
 50گوسفند داشتی

راسی
وزارت جهاد کشاورزی21502150سید داود هاشمیپست بانکروستای قندر قالو1زنجانزنجان

689
 90گوسفند داشتی 

راسی
3ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای نکتو
پست بانک

سید رسول 

صمدی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

5زنجانزنجانتولید کفش ایرانی690
 جاده 11زنجان کیلومتر 

بیجار جنب کمپ بهاران
صندوق کارآفرینی امید

سید زین 

العابدین موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400

پست بانکروستای قاضی بالغی2طارمزنجانتراکتور کمر شکن691
سید سیف الدین 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی320320

1طارمزنجانادوات کشاورزی692
شهرستان طارم بخش 

مرکزی
بانک کشاورزی

سید صالح 

منوچهری
وزارت جهاد کشاورزی436436

1ابهرزنجانگلیم بافی693
ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای امیر بستاق
پست بانک

سید صدیقه 

موسوی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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694
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
1ماهنشانزنجان

استا زنجان شهرستان 

ماهنشان روستای ارزخوران
وزارت جهاد کشاورزی300300سید علی موسویصندوق کارآفرینی امید

1خدابندهزنجانخانه مسافر695

شهرستان - استان زنجان

خ - شهر گرماب - خدابنده 

روبروی پارک امام- امام 

صندوق کارآفرینی امید
سید مجتبی 

حسینی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

696
توسعه و تجهیز 

ساختمان پست بانک
1طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

روستای ونیسر
پست بانک

سید محسن 

گلچهره شفتی
650650

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

697

پرورش و اصالح نژاد 

 50گوسفند داشتی 

راسی

1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده بخش افشار 

روستای توتورقان

بانک کشاورزی
سید محمود 

سیدی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی900900

2طارمزنجانخرید تراکتور698
شهرستان طارم روستای 

قالت
صندوق کارآفرینی امید

سید محمود 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی480480

699
 90پرورش گوسفند 

راسی
3ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

بخش حلب روستای قره 

دوراخلو

صندوق کارآفرینی امید
سید میکائیل 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

700

توسعه خدمات و 

تجهیز باجه پست 

بانک

پست بانکطارم هزاررود2طارمزنجان
سید میالد 

شفیعی
600600

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2طارمزنجانخرید تراکتور یاغی701
زنجان شهرستان طارم 

روستای ونیسر
بانک کشاورزی

سید نورالدین 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی325325
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702
دام سبک گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی716716سیداحد حسینیبانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد2ماهنشانزنجان

703
اقامتگاه و بوم گردی 

و گردشگری
15زنجانزنجان

زنجان قره پشتلو پایین 

روستای تیرستان
صندوق کارآفرینی امید

سیدانوشیروان 

مهدوی 

طباطبایی فرد

15001500
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

704
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای آالچمن
وزارت جهاد کشاورزی650650سیدجمال غائبیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدسلطانیه روستای ویر2سلطانیهزنجانتولیدی پوشاک705
سیدحجت اله 

موسوی ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

15طارمزنجانفراوری زیتون706

جاده گیلوان - طارم-زنجان 

روبروی شرکت -به آببر 

آیتونا

بانک کشاورزی
سیدسجاد 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت78007800

3خدابندهزنجاناحداث گلخانه707
زنجان خدابنده بخش 

مرکزی روستای نظرقلی
بانک کشاورزی

سیدعلیرضا 

میرزا مصطفی
وزارت جهاد کشاورزی34803480

708

طرح توسعه ناوگان 

-حمل و نقل عمومی

خرید خودروی سمند

1ماهنشانزنجان
بخش -شهرستان ماهنشان

روستای زماین-انگوران
250250سیدقوام موسویصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

صندوق کارآفرینی امیدروستای زرند1خدابندهزنجانپرورش زنبورعسل709
سیدمجتبی 

ارفعی زرندی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2ایجرودزنجانپرورش ماهی قزآال710
شهرستان ایجرود روستای 

قره دراخلو بخش حلب
صندوق کارآفرینی امید

سیدمجید 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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711
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
2طارمزنجان

-شهرستان طارم-زنجان 

روستای آستاکل
پست بانک

سیدمقتدا 

محمدی
800800

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ایجرودزنجانگلیم بافی712
زنجان ایجرود روستای 

خانقاه
بانک کشاورزی

سیده اعظم 

موسوی
5050

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت713
زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
بانک کشاورزی

سیده اکرم 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

714
پرورش گوسفند 

راسی90داشتی 
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

قره دراختلو
بانک کشاورزی

سیده ام البنی 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی14001400

1ایجرودزنجانفرش بافی715
شهرستان ایجرود روستای 

جوقین
پست بانک

سیده ثریا 

موسوی آقاجری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکطارم اببر2طارمزنجانفراوری زیتون716
سیده خدیجه 

واعظی حلم
وزارت جهاد کشاورزی20002000

717
بافندگی و تولیدات 

سنتی
1طارمزنجان

روستای -طارم-زنجان

منزل صونا - کوهکن علیا

فتحی

صندوق کارآفرینی امید

سیده رخساره 

میر محتشمی 

جورشری

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانگلیم بافی718
شهرستان طارم روستای 

استاکل
صندوق کارآفرینی امید

سیده رقیه 

شفیعی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سلطانیهزنجانکارگاه فرش بافی719
زنجان سلطانیه روستای 

شکورآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سیده رقیه قوامیبانک کشاورزی

1ابهرزنجانالبسه محلی720

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای قروه خ دکتر 

75بهشتی پ 

200200سیده زهرا افساپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانگلیم بافی721
استان زنجان شهرستان 

دهستان هزارود- طارم 
صندوق کارآفرینی امید

سیده زهرا 

محمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانجاجیم بافی722
شهرستان طارم روستای 

قالت
صندوق کارآفرینی امید

سیده زهرا 

محمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1طارمزنجانلباسهای محلی723
شهرستان طارم روستای 

شقاقی چورزق
صندوق کارآفرینی امید

سیده زهرا 

موسوی
195195

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش دستبافت724
شهرستان ایجرودروستای 

جوقین
صندوق کارآفرینی امید

سیده زهرا 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1طارمزنجانبافتنی های سنتی725
زنجان شهرستان طارم 

روستای گیالنکشه
صندوق کارآفرینی امید

سیده زینب 

جعفری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک7ماهنشانزنجانخیاطی726

سیده زینب 

موسوی 

ماهنشانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1ایجرودزنجانفرش بافی727
زنجان ایجرود روستای 

خانجین
بانک کشاورزی

سیده سمیه 

جعفری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

728

آموزشگاه آزاد فنی و 

حرفه ای مراقبت 

- زیبایی ساحل

1شعبه

2زنجانزنجان

 کیلومتری جاده 7- زنجان 

ابهر روستای -قدیم زنجان 

دیزج آباد

بانک توسعه تعاون
سیده سهیال 

موسوی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی350350

729

خدمات آموزشی 

مراقبت و زیبایی 

سودا

2ایجرودزنجان

ایجرود روستای چتز خیابان 

جمهوری سه راهی باریکاب 

1پالک 

بانک توسعه تعاون
سیده شهناز 

حسینی فالح
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی350350

730

تولید فرش 

دستبافت ایرانی و 

محلی

صندوق کارآفرینی امیدماهنشان دندی1ماهنشانزنجان
سیده عالیه 

قرشی نیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1ابهرزنجانجاجیم بافی731
پیر سقا ک حسینیه منزل 

سید موسی مهدیخانی
صندوق کارآفرینی امید

سیده فاطمه 

مهدیخانی سرو 

جهانی

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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732
کارگاه تولیدی 

قالیبافی
بانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجان

سیده لیال 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

بانک کشاورزیروستای قره دراخلو2ایجرودزنجانپرورش ماهی733
سیده محترم 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

734
پرورش ماهیان سرد 

آبی
بانک کشاورزیروستای قره دراخلو2ایجرودزنجان

سیده مریم 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1طارمزنجانگلیم بافی735
شهرستان طارم روستای 

استاکل
صندوق کارآفرینی امید

سیده مظلومه 

شفیعی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ابهرزنجانگلیم بافی736

ابهر : آدرس محل سکونت 

دهستان درسجین روستای 

رازمجین

پست بانک
سیده معصومه 

ابراهیمی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانبافتنی های سنتی737
شهرستان طارم روستای 

درام
صندوق کارآفرینی امید

سیده معصومه 

موسوی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی738
زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سیده ندا موسویبانک کشاورزی

بانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی739
سیده نسرین 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848

740
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
2طارمزنجان

شهرستان --استان زنجان

روستای گیلوان-طارم
پست بانک

سیدهادی 

موسوی
13001300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیسلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانقالیبافی741
سیدهمریم 

موسوی ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

وزارت صنعت، معدن و تجارت320320سیروس اوصانلوبانک کشاورزیزنجان ایجرود زرین آباد3ایجرودزنجانخدمات فنی742

743
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای چنگوری
256256سیفعلی محبیصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای
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1ایجرودزنجانفرش بافی744
زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند الماسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سیکنه الماسیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی745

بخش - شهرستان خدابنده 

روستای - سجاسرود 

خمارک

بانک توسعه تعاون
سیما رحمتی 

سجاسی
170170

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سلطانیهزنجانقالیبافی746
زنجان سلطانیه شهرک 

 شرقی6شهریار خ 
بانک کشاورزی

سیما صدری 

افشاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ایجرودزنجانراسی50بره پرواری 747
زنجان ایجرود روستای 

قندی بالغ
وزارت جهاد کشاورزی500500سیمین برحقیصندوق کارآفرینی امید

748
بوم گردی و 

گردشگری
2ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

ارکویین
صندوق کارآفرینی امید

سیمین زر 

کاظمی
900900

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

749
تولید ادوات 

کشاورزی
1خدابندهزنجان

خدابنده روستای دالیر 

سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400شاپور خوئینیبانک کشاورزی

750
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی437437شاه علی اوسطیپست بانککاوند2زنجانزنجان

751

تولید قارچ دکمه ای 

صنعتی به مقدار 

 تن در سال200

12ابهرزنجان
- روستای اسپاس - ابهر

شرکت تعاونی مهر سی ابهر
وزارت جهاد کشاورزی50804240شاهرخ طالبیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی200200شبنم عطاییپست بانکخرمدره روستای خلیفه لو1خرمدرهزنجانپرورش گل محمدی752

4ایجرودزنجانخدماتی753
استان زنجان شهرستان 

ایجرود روستای کوسه لر
پست بانک

شرکت تعاونی 

روستایی اول 

مهر کوسه لر 

مهدی کردلو

وزارت جهاد کشاورزی12001200

1طارمزنجانچلنگری754
استان زنجان شهرستان 

شهر اببر- طارم 
200200شعبانعلی پیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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100100شفیقه عزیزیصندوق کارآفرینی امیدروستای میرزاخانلو1طارمزنجانلباسهای محلی755
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ایجرودزنجانپرورش ماهی قزل آال756
شهرستان ایجرود روستای 

قره اغی
وزارت جهاد کشاورزی15001500شکراله قره داغیصندوق کارآفرینی امید

1خدابندهزنجانقالیبافی757
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای پسکوهان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شکوفه سلطانیصندوق کارآفرینی امید

758
طرح توسعه ناوگان 

حمل و نقل روستایی
1ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای 

سهندسفلی
250250شمس اله احمدلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

759
مجتمع گردشگری 

خدماتی رفاهی
50زنجانزنجان

حومه روستای - زنجان

محور ترانزیت - دیزج آباد

خرمدره کیلومتر  –زنجان 

روبروی -  سمت راست5

جنب - قرار گاه پلیس راه 

قالیشویی قربانی

5000050000شمس اله قربانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

760

پرورش گوسفند 

ارایه تعهد  )داشتی 

به جهاد کشاورزی از 

(بابت اصالح نژاد دام

صندوق کارآفرینی امیدابهر روستای ایوانک2ابهرزنجان
شمسعلی 

اسمعیلی ایوانکی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1ایجرودزنجانفرش بافی761
شهرستان ایجرود روستای 

قارختلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050شمسی غریبیبانک کشاورزی
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762
فرآوری زیتون و 

ترشیجات
10طارمزنجان

استان زنجان شهرستان 

طارم بخش مرکزی 

دهستان گیلوان سه راهی 

آلتین کش

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی80008000شهرام امینیپست بانک

763
 90گوسفند داشتی 

راسی
بانک کشاورزیخرمدره رویتای اسالم آباد3خرمدرهزنجان

شهرام شاملو 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی23802380

10خدابندهزنجانتولید پوشاک764
شهر - خدابنده- زنجان

روستای توزلو –زرین رود 
وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200شهرام فیلوپست بانک

1ماهنشانزنجانگلیم بافی765
ماهنشان روستای ابراهیم 

اباد
صندوق کارآفرینی امید

شهربانو فضلی 

قراقلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

766
تولید فرش دستباف 

ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4040شهربانو ملکیبانک کشاورزیماهنشان1ماهنشانزنجان

1ابهرزنجانالبسه محلی767
ابهر روستای کوی نیک ک 

شهید علی یوسفی
100100شهره بختیاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

768
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4040شهال اسدیبانک کشاورزیماهنشان1ماهنشانزنجان

769
گلیم بافی و تولید 

گلیم دستباف محلی
2ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای سهند 

سفلی
100100شهال بهرامیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی250250شهال پیردهقانبانک کشاورزیماهنشان روستای مغانلو2ماهنشانزنجانگیاهان دارویی770

771

توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک وخرید 

دستگاه خودپرداز

2طارمزنجان
روستای - طارم- زنجان

دستجرده
900900شهال تقی لوپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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2ایجرودزنجانگلیم بافی772
زنجان ایجرود روستای اوچ 

تپه
100100شهال خداییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی773
شهرستان ایجرود روستای 

قارختلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهال قراخانیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی774
زنجان ایجرود روستای 

اغلبیک سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهال محمدیصندوق کارآفرینی امید

1سلطانیهزنجانقالیبافی775

روستای سنبل - سلطانیه 

خیابان فرهنگ - آباد 

2پالک

بانک کشاورزی
شهال نادی 

شورابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

100100شهناز چوبقلوصندوق کارآفرینی امیدروستای پیرسقا1ابهرزنجانگلیم بافی776
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ابهرزنجانقالی بافی777
روستای پیر سقا خ بهزاد 

14منصوری پ 
100100شهناز صادقیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانفرش بافی778
شهناز محمودی 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1ابهرزنجانگلیم بافی779

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای نورین خیابان 

5فردوسی ارکید 

100100شهین ترکیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

780
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستایی
1طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

روستای رزه بند
650650شهین محمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی12601260شوذب باباییبانک کشاورزیماهنشان روستای میراخور3ماهنشانزنجانراسی50دامداری 781

782
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک روستایی
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود رستای گالبر 

سفلی
150150شیرین امینیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848شیرین عسگریبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی783

وزارت صنعت، معدن و تجارت5555شیرین قاسمیبانک کشاورزیروستای آالچمن1ایجرودزنجانفرشبافی784
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785

- باشگاه ورزشی

ایروبیک و آمادگی 

جسمانی بانوان

وزارت ورزش و جوانان400400شیرین کرمیصندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستای حصار3خدابندهزنجان

1ایجرودزنجانفرش بافی786

شهرستان - استان زنجان 

بخش حلب - ایجرود 

روستای بهمن

صندوق کارآفرینی امید
شیما علی 

نصیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی24471500شیوا اسدیبانک کشاورزیزنجان روستای بوغداکندی4زنجانزنجانگلخانه787

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000صابر اصانلو کیاصندوق کارآفرینی امیدروستای اسفرین15خدابندهزنجانتولیدی جوراب788

789
 50گوسفند داشتی 

راسی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

دوسنگان
وزارت جهاد کشاورزی10001000صابر نبی لوبانک کشاورزی

790

پرورش و اصالح نژاد 

 50گوسفند داشتی 

راسی

1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای 

آهارمشکین

وزارت جهاد کشاورزی10001000صادق حاصل لوبانک کشاورزی

791
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
2ایجرودزنجان

- شهرستان ایجرود-زنجان 

روستای ینگی کند جامع 

السرا

وزارت جهاد کشاورزی930930صادق رمضانیبانک کشاورزی

2ماهنشانزنجانکاشت زعفران792

استان زنجان شهرستان 

- دهستان پری- ماهنشان 

روستای لرده شور

بانک کشاورزی
صبرعلی دوست 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی310310

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت793
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050صدیقه قاسمیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848صدیقه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی794
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100100صغری بختیاریپست بانکابهر روستای امیر بستاق1ابهرزنجانگلیم بافی795
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی796
زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری حسنلوصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانگلیم بافی797
شهرستان ایجرود روستای 

اوچ تپه
5050صغری خداییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی798
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555صغری قاسمیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی799
شهرستان ایجرود روستای 

قره سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555صغری کریمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5555صغری محمدیبانک کشاورزیروستای جوقین1ایجرودزنجانفرشبافی800

2خدابندهزنجاننازک دوز زنانه801

شهرستان - استان زنجان

روستای محمود - خدابنده 

آباد

صندوق کارآفرینی امید
صغری مرادی 

محمود آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

802
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرود روستای 

تله گرد
500500صغری نبی لوپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

803
شرکت تعاونی 

ریزدوزان سه ستاره
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700صفدر بابائیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای میراخور7ماهنشانزنجان

1ماهنشانزنجانقالی بافی804

استان زنجان شهرستان 

- دهستان پری- ماهنشان 

روستای تازه کند

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848صفدر جعفریبانک کشاورزی

805
پرورش گوسفند 

داشتی
1ایجرودزنجان

روستای -زنجان ایجرود 

کهریز سیاه منصور
وزارت جهاد کشاورزی12801280صفدر رضاییبانک کشاورزی

3ایجرودزنجانکمباین806

شهرستان - استان زنجان 

بخش حلب - ایجرود 

روستای چولچه قشالق

وزارت جهاد کشاورزی18501850صفر توحیدلوبانک کشاورزی
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بانک کشاورزیابهر روستای عمید آباد2ابهرزنجانخرید دام807
صفر سرداری 

عمیدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

808
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
2ماهنشانزنجان

استان زنجان شهرستان 

ماهنشان روستای خیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی12801280صفر فتحیبانک کشاورزی

809
گوسفند داشتی 

طرح اصالح نژاد
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

بوالماجی
وزارت جهاد کشاورزی720720صفر مظفریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050صفرعلی حیدریبانک کشاورزیسلطانیه روستای خیراباد1سلطانیهزنجانفرش بافی810

1خدابندهزنجانتولید پوشاک811
شهرستان - استان زنجان

روستای بلگشیر- خدابنده
بانک توسعه تعاون

صفرعلی 

رسولخانی بلگه 

شیری

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

200200صفورا دهازبانک کشاورزیابهر روستای چشین1ابهرزنجانگلیم بافی812
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050صفورا رجبیبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانفرش بافی813

2خرمدرهزنجانتولیدی پوشاک814

روستای - خرمدره 

خیابان امام  –سوکهریز 

خمینی روبروی کتابخانه 

عمومی روستا

وزارت صنعت، معدن و تجارت350350صفی اله برجیپست بانک

100100صفیه جعفریصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجانگلیم بافی815
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

816
تولیدی صنایع چاقو، 

چاقو و ظروف مسی
5ایجرودزنجان

روستای -ایجرود -زنجان 

آالچمن
10001000صمد قاسمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت400400صمد محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای چاپوق2ایجرودزنجانتولید نان بستنی817

818
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای آقبالغ
بانک کشاورزی

صورتعلی رسولی 

آقبالغی
وزارت جهاد کشاورزی600600

100100صونا خدائیصندوق کارآفرینی امیداببر1طارمزنجانلباس های محلی819
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صونا رستملوبانک کشاورزیروستای کوشکن1زنجانزنجانفرشبافی820

1خدابندهزنجانقالیبافی821
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای ماداباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره بیگدلیبانک توسعه تعاون

1ابهرزنجانگلیم بافی822

ابهر روستای عمید آباد خ 

 شرقی پ 2سعدی گلستان 

1022

صندوق کارآفرینی امید
طاهره سرداری 

عمید آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجانفرش بافی823
طاهره شمس 

بالغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره محمدیصندوق کارآفرینی امیدزنجان ایجرود روستای نکتو1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت824

1ایجرودزنجانفرش بافی825
شهرستان ایجرود روستای 

شهرک
بانک کشاورزی

طاهره محمدی 

کویان
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ایجرودزنجانفرش بافی826
روستای -ایجرود - زنجان

شیوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050طاوس محمودیپست بانک

100100طرالن بدخشانپست بانکروستای ارکین1ابهرزنجانگلیم بافی827
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی828
طرالن مرادی 

وهرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848

829

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

اینچه

1خدابندهزنجان
شهرستان - استان زنجان

روستای اینچه- خدابنده
پست بانک

طلعت صدری 

اینچه ای
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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وزارت صنعت، معدن و تجارت4848طوطی بایندربانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی830

831
توسعه وتجهیز دفتر 

ای سی تی روستایی
3ایجرودزنجان

روستایی -ایجرود-زنجان

خانقاه
580580عادل محمودیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ایجرودزنجانفرش بافی832
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای قره سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555عادله کریمیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی833
- شهرستان خدابنده 

روستای دوتپه سفلی
160160عاطفه آغچه پوربانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4848عاطفه رضاییبانک کشاورزیماهنشان روستای سهندعلیا1ماهنشانزنجانگلیم بافی834
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100عاطفه عزیزیپست بانکابهر روستای چشین1ابهرزنجانگلیم بافی835
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ابهرزنجانالبسه محلی836
روستای پیر سقا خ چمن 

17پ 
150150عافیه صادقیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی837
زنجان ایجرود روستای بید 

گینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عافیه معصومیصندوق کارآفرینی امید

838
 30گوسفند داشتی 

راسی
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی کند جامع السرا
وزارت جهاد کشاورزی860860عالمتاج اسدیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانگلیم بافی839
شهرستان ایجرود روستای 

چاپوق
100100عالیه احمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050عالیه حسنلوپست بانکزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانفرش بافی840

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت841
زنجان ایجرود روستای 

شهرک
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050عالیه محمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848عالیه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی842
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843

پرورش گوسفند 

 ) راس 90داشتی 

ارایه تعهد به جهاد 

کشاورزی از بابت 

(اصالح نژاد دام

وزارت جهاد کشاورزی20002000عباد زمانیبانک کشاورزیروستای کینه ورس- ابهر 3ابهرزنجان

844

طرح توسعه ناوگان 

حمل و نقل عمومی 

روستایی

1ماهنشانزنجان
بخش -شهرستان ماهنشان

روستای بیاملو-مرکزی
250250عباداله جعفریصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

845
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای دایدار علیا
وزارت جهاد کشاورزی990990عباس پرنلوبانک کشاورزی

846
پرورش گوسفند 

داشتی صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی54005400عباس داداشیبانک کشاورزیدیزج باال3زنجانزنجان

847
سیلیس دانه بندی 

شده
25خرمدرهزنجان

روستای -خرمدره-زنجان

ویستان
پست بانک

عباس شایسته 

امجد
وزارت صنعت، معدن و تجارت2500025000

848

پرورش گوسفند 

 راسی 400داشتی 

صنعتی

5خدابندهزنجان
شهرستان خدابنده روستای 

شیخلو
بانک کشاورزی

عباس طاهری 

ابهری
وزارت جهاد کشاورزی1200012000

849

دام سنگین گاو 

 10شیری داشتی 

راس

وزارت جهاد کشاورزی16191619عباس عسگرلوبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ2ماهنشانزنجان
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2ایجرودزنجانتولیدنان بستنی850
روستایی -ایجرود-زنجان

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300عباس محرمیصندوق کارآفرینی امید

851
گلخانه تولید گردو 

پیوندی
وزارت جهاد کشاورزی700700عباس محمدیپست بانکزنجان-روستای مجینه3زنجانزنجان

1خدابندهزنجانکشت زعفران852
شهرستان خدابنده روستای 

قانلی
صندوق کارآفرینی امید

عباس محمدی 

قانلی
وزارت جهاد کشاورزی500500

853
پرورش گوسفند 

 راسی30داشتی 
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی کند جامع السرا
بانک کشاورزی

عباس محمودی 

بشرزاد
وزارت جهاد کشاورزی610610

854
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1سلطانیهزنجان

روستای خرم - سلطانیه 

درق
500500عباس نجفیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکروستای فنوش اباد-ابهر 2ابهرزنجانخدماتی قالیشویی855
عباسعلی زلفی 

اعالیی
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800

2طارمزنجانگوساله پرواری856
طارم روستای هارون 

ابادسفلی
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحسین 

رحمانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی850850عبداهلل احمدیپست بانکروستای کلوییم2طارمزنجان50گوسفند داشتی 857

250250عبداهلل صحبت لوصندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی روستای آقکند1زنجانزنجانخرید خودرو858
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

859
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
1زنجانزنجان

شهرستان -استان زنجان

زنجانرود پایین -زنجان

روستای رجعین

500500عبداله شاهمرادیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

860
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی15231523عبداله شکیباییبانک کشاورزیروستای تک آقاج-ماهنشان1ماهنشانزنجان
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861
گوسفند 

راسی100داشتی
وزارت جهاد کشاورزی711711عبداله طهماسبیبانک کشاورزیماهنشان روستای ارزخوران1ماهنشانزنجان

862
ایجاد پرورش ماهی 

سرد آبی
وزارت جهاد کشاورزی10001000عبداله عباسیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای خلج2ماهنشانزنجان

863
 50گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی12601260عبداله فیروزیبانک کشاورزیخرمدره روستای اردجین2خرمدرهزنجان

بانک کشاورزیسلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانقالیبافی864
عذرا اصالنی 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

بانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی865
عرب نساء 

عسگری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ایجرودزنجانفرش بافی866
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
پست بانک

عزت اله رفیعی 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

10خدابندهزنجانتولید خوراک دام867
شهرستان خدابنده روستای 

حصار
وزارت جهاد کشاورزی64406440عزت یعقوبیبانک توسعه تعاون

868

فرآوری و بسته 

بندی زیتون و سیر 

ترشی و ترشیجات

4طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

 جاده آب 2گیلوان کیلومتر 

بر

وزارت جهاد کشاورزی38003800عزیز علی جلیلیصندوق کارآفرینی امید

869
تولید فرش دستباف 

ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848عزیزخانم بایندربانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجان

870
گوسفند داشتی 

افشاری ژن دار
وزارت جهاد کشاورزی50005000عزیزعلی محمدیبانک کشاورزیروستای حسین اباد5زنجانزنجان

بانک کشاورزیسجاس روستای خنداب2خدابندهزنجانراسی15گاوشیری871
عسگرعلی گنج 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی720720

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848عشرت اسدیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی872
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وزارت جهاد کشاورزی250250عشرت عجملوبانک کشاورزیماهنشان روستای برونقشالق3ماهنشانزنجانگیاهان دارویی873

1ایجرودزنجانفرش بافی874
شهرستان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050عشرت محمدیبانک کشاورزی

1سلطانیهزنجانقالیبافی875
-روستای خیرآباد- سلطانیه 

 خیابان شهید بهشتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050عصمت جعفریبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای آقبالغ1ایجرودزنجانفرشبافی876
عصمت جعفری 

آقبالغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ایجرودزنجانفرش بافی877
شهرستان ایجرودروستای 

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عصمت کردلوصندوق کارآفرینی امید

1خدابندهزنجانگلیم بافی878
زنجان خدابنده شهر 

سجاس روستای خنداب
200200عظمت امینیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی879
شهرستان - استان زنجان

شهر سجاس- خدابنده 
100100عظمت رفیعیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانگلیم بافی880
- شهرستان- استان زنجان 

طارم روستای هزاررود
100100عفت جعفریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050عفت رحیمیبانک کشاورزیروستای شیوه1ایجرودزنجانفرشبافی881

882
خرید ادوات 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی7474عقیل عباسیبانک کشاورزیروستای ازاد علیا1زنجانزنجان

883

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

نیماور

1زنجانزنجان

زنجان روستای نیماور خ 

فردوسی پست بانک 

روستای نیماور

300300عقیله علی جانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

884
تولیدی صنایع 

دستی وفرش
500500علی جعفریبانک کشاورزیماهنشان20ماهنشانزنجان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2طارمزنجانخرید تراکتور یاغی885
زنجان شهرستان طارم شهر 

اب بر
وزارت جهاد کشاورزی352352علی اجاقلوپست بانک

2طارمزنجان50گوسفند داشتی 886
شهرستان طارم روستای 

خساره
وزارت جهاد کشاورزی700700علی احمدیصندوق کارآفرینی امید

2طارمزنجان50گوسفند داشتی 887

شهرستان طارم بخش 

مرکزی روستای سرخه 

سنگ

وزارت جهاد کشاورزی500500علی اسدیصندوق کارآفرینی امید

888
 90گوسفند داشتی

راسی
وزارت جهاد کشاورزی11201120علی اشرف کردبانک کشاورزیخدابنده روستای صالح اباد1خدابندهزنجان

889
مکانیزاسیون 

کشاورزی تراکتور
2سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

گوزلدره
بانک کشاورزی

علی اصغر رحیم 

پور
وزارت جهاد کشاورزی14801480

890
تولید محصوالت 

گلخانه ای
وزارت جهاد کشاورزی36003600علی اصغر صادقیصندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستا آبی سفلی4خدابندهزنجان

891
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
1زنجانزنجان

زنجان بخش زنجانرود 

روستای نصیر اباد
500500علی اکبر باباییپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

892
صنایع تبدیلی و 

تکمیلی کشاورزی
8طارمزنجان

, شهرستان طارم , زنجان 

 جاده 3کیلومتر , گیلوان 

آببر

وزارت جهاد کشاورزی50005000علی اکبر چراغیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی800800علی اکبر ملکیبانک کشاورزیماهنشان روستای چهره تپه2ماهنشانزنجانکشت نهال و بذر893

1خدابندهزنجانپرورش زنبور عسل894
خدابنده روستای گوگجه 

ییالق
وزارت جهاد کشاورزی200200علی اکبر نظریصندوق کارآفرینی امید
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895
پرورش گوسفند 

راسی180داشتی 
3خرمدرهزنجان

خرم دره روستای اردجین 

ک شهید حکمت گروسی
وزارت جهاد کشاورزی20002000علی اکبریپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی22002200علی الماسیبانک کشاورزیزنجان روستای جیزوان2زنجانزنجانپرورش زنبور عسل896

1خدابندهزنجانگیا هان دارویی897
زنجام خدابنده بزینه رود 

روستای کهال
وزارت جهاد کشاورزی383383علی النقی عابدیبانک کشاورزی

898
تولید و تعمیر 

کابینت چوبی
3ابهرزنجان

ابهر روستای فنوش اباد 

تولید و تعمیر کابینت چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000علی امامیپست بانک

1خدابندهزنجانخرید خودرو899
زنجان خدابنده روستای 

حصار
256256علی امیرلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

900
 400بره پرواری 

راسی
4خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

ینگجه
وزارت جهاد کشاورزی36003600علی اوسط ایمانیبانک کشاورزی

901
خرید دستگاه 

کمباین
بانک کشاورزیماهنشان2ماهنشانزنجان

علی اوسط ملکی 

تنها
وزارت جهاد کشاورزی18591859

902
زیتون و سیرو 

خیارشور
15طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

 جاده 3گیلوان کیلومتر 

گیلوان به اببر

وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000علی باقریپست بانک

903
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی300300علی برجیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای بیانلو2ماهنشانزنجان

904

بوجاری و بسته 

بندی حبوبات و 

غالت و خشکبار

12خرمدرهزنجان

- شهرستان خرمدره 

ج - روستای نصیر اباد 

خ کار افرین- ترانزیت 

وزارت جهاد کشاورزی2000020000علی بهرامیبانک کشاورزی
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905
پرورش ماهیان سرد 

آبی
2ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت جهاد کشاورزی400400علی پازصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی14081408علی پورمقدمیبانک کشاورزیماهنشان روستای چهره تپه1ماهنشانزنجانایجاد مزرعه زعفران906

3ماهنشانزنجانکشت زعفران907
زنجان دندی جنب پل 

ورودی
صندوق کارآفرینی امید

علی جابری 

مراشی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی600600علی جعفریپست بانکسلطانیه روستای یوسف اباد1سلطانیهزنجان راسی50بره پرواری 908

وزارت جهاد کشاورزی500500علی حاجیلوصندوق کارآفرینی امیدروستای ولیدر2طارمزنجان30گوسفند داشتی909

910

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

جزال

1طارمزنجان
شهرستان - استان زنجان 

روستای جزال –طارم 
650650علی حسنلوپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

3ایجرودزنجانتولیدنان بستنی911
زنجان ایجرود روستای 

چاپوق
صندوق کارآفرینی امید

علی حسین 

میرزایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

912
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

شکورآباد
وزارت جهاد کشاورزی580580علی خاصی زادهپست بانک

4طارمزنجانواحد فرآوری زیتون913

استان زنجان شهرستان 

طارم شهر آب بر ناحیه 

صنعتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500علی رضا عماریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی300300علی رضائی فرصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای میراخور4ماهنشانزنجاندامداری914

915
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
1ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای 

بلندپرچین
وزارت جهاد کشاورزی300300علی شمسیصندوق کارآفرینی امید
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916
استخر سرپوشیده 

تفریحی ورزشی
9خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

محموداباد
وزارت ورزش و جوانان70007000علی شهبازیپست بانک

917
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
2ماهنشانزنجان

زنجان ماهنشان روستای 

مغانلو
500500علی صمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

918
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
1خدابندهزنجان

زنجان خدابنده روستای 

طاهرلو
وزارت جهاد کشاورزی10401040علی طاهریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی15121512علی عباسیبانک کشاورزیروستای چرالنقوش3زنجانزنجانگوسفند افشار داشتی919

920

پرورش گوسفند 

ارایه تعهد  )داشتی 

به جهاد کشاورزی از 

(بابت اصالح نژاد دام

وزارت جهاد کشاورزی700700علی عزیزخانیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای ارکین2ابهرزنجان

1خدابندهزنجانحمل و نقل921
خدابنده شهر 

سهروردروستای مادآباد
256256علی عسگریصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

5طارمزنجانفرآوری زیتون922
روستای - طارم -زنجان 

گیلوان
وزارت جهاد کشاورزی50005000علی فالح رئوفیصندوق کارآفرینی امید

923
 50گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی13001300علی فیرویپست بانکخرمدره روستای اردجین2خرمدرهزنجان
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924
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده سجاس روستای 

خنداب

صندوق کارآفرینی امید
علی قاسم پور 

سجاسی
256256

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

3خدابندهزنجان راسی10گاو شیری 925
-شهر سجاس -زنجان 

روسنای خنداب
وزارت جهاد کشاورزی11501150علی گنج خانیبانک کشاورزی

926
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
1زنجانزنجان

زنجان بخش زنجانرود 

روستای میرجان
پست بانک

علی محمد 

حسنی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2ماهنشانزنجاندامداری927
- بخش انگوران- ماهنشان

روستای ایالو- شهر دندی
وزارت جهاد کشاورزی300300علی محمد نوریصندوق کارآفرینی امید

928
گوسفند داشتی 

راس50
وزارت جهاد کشاورزی890890علی محمدیبانک توسعه تعاونروستای سرخ آباد2طارمزنجان

929
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرود روستای 

هلیل آباد
وزارت جهاد کشاورزی14401440علی محمدیبانک کشاورزی

930
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1خدابندهزنجان

خدابنده مرکزی روستای 

آبی سفلی
500500علی محمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

931
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1خدابندهزنجان

شهرستان -استان زنجان

-بخش بزینه رود-خدابنده

روستای غالم ویس

500500علی محمدیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

932
پرورش گاو شیری 

 راسی15
3خرمدرهزنجان

شهرستان . استان زنجان

روستای قلعه . خرمدره

کوچه بوستان . حسینیه

508پالک 

بانک کشاورزی
علی محمدی 

حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی28002800
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933
دامداری گوسفند 

 راسی90داشتی 
2خرمدرهزنجان

خرمدره روستای ویستان 

پایین سفلی
وزارت جهاد کشاورزی14601460علی مرادیبانک کشاورزی

8زنجانزنجانگوساله پرواری934
دهستان - بخش مرکزی

روستای دیزج باال- معجزات
وزارت جهاد کشاورزی64006400علی میرزاییبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200علی میرزائیپست بانکروستای میمون دره-ابهر1ابهرزنجانکشت گل محمدی935

936
پرورش گوسفند 

 راسی30داشتی 
2طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

دهستان درام
وزارت جهاد کشاورزی580580علی نجفیپست بانک

1سلطانیهزنجانقالیبافی937
زنجان سلطانیه خیابان 

کاشانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100علی ندیرخانلوبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی500500علی نظریبانک کشاورزیماهنشان جاده ینگجه2ماهنشانزنجانگیاهان دارویی938

3سلطانیهزنجانپوشاک939
روستای ویر خ شهید 

192بسیرده پالک 
صندوق کارآفرینی امید

علیرضا اکبری 

ارهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200علیرضا خاصیپست بانکسلطانیه روستای شکوراباد3سلطانیهزنجانکارگاه تولیدی رشته940

941

خرید سمپاش توربو 

عمیق کار - الینر 

سنگ - گندم دیم 

جمع کن و بیلر 

پرس علوه و کلش

وزارت جهاد کشاورزی790790علیرضا زمانیبانک کشاورزیابهر روستای کینه ورس3ابهرزنجان
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2خدابندهزنجانفرآورده های لبنی942
زنجان خدابنده روستای 

الچوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت16651665علیرضا شیریبانک توسعه تعاون

5زنجانزنجانتولید انواع جوراب943

 شهرستان زنجان روستای :

 ، دیزج آباد خیابان اقبال

19صفای شرقی پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000علیرضا صفی لوصندوق کارآفرینی امید

1سلطانیهزنجاندامداری944
روستای - سلطانیه- زنجان

خیراباد
وزارت جهاد کشاورزی12801280علیرضا طاهریبانک کشاورزی

2ماهنشانزنجانگیاهان دارویی945
بخش انگوران -ماهنشان

روستای مراش
وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا علی بیگلوصندوق کارآفرینی امید

946
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی29402940علیرضا نجفلوبانک کشاورزیروستای واالرود3زنجانزنجان

947

پرورش گوسفند 

 ) راس30داشتی 

ارایه تعهد به جهاد 

کشاورزی از بابت 

(اصالح نژاد دام

وزارت جهاد کشاورزی545545علیرضا نصیریبانک کشاورزیروستای جند حسین- ابهر 2ابهرزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848علیمه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی948

949

روغن گیری وتولید 

کربن اکتیو از تفاله 

زیتون

28طارمزنجان
روستای - طارم-زنجان

صومعه بر
بانک کشاورزی

عماد 

میرابوالفتحی
وزارت جهاد کشاورزی5000050000

وزارت جهاد کشاورزی600600عمران جمشیدیبانک توسعه تعاونروستای سانسیز2طارمزنجان30گوسفند داشتی 950
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951
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستایی
1ابهرزنجان

ابهر روستای عمید اباد 

خیابان مولوی روبروی 

حسینیه

پست بانک
عمران سلطانی 

عمیدابادی
260260

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

952
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
1ماهنشانزنجان

دهستان قلعه جوق سیاه 

منصور روستای ایده لو
وزارت جهاد کشاورزی300300عمران عزیزیصندوق کارآفرینی امید

953
پرورش گوسفند 

 راسی90داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی26002600عیسی طیبیپست بانکروستای صالح اباد3خدابندهزنجان

954
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
2ماهنشانزنجان

-شهرستان ماهنشان-زنجان

روستای ماداباد
وزارت جهاد کشاورزی636636عیسی مرادیبانک کشاورزی

955
پرورش و اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده بخش 

افشار روستای بورون
وزارت جهاد کشاورزی250200غفار بورونلیبانک توسعه تعاون

956
دام سبک گوسفند 

 راس30داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی740740غفار غفاریبانک کشاورزیماهنشان روستای خیراباد1ماهنشانزنجان

957
 300بره پرواری 

راسی
3زنجانزنجان

 کیلومتری جاده 45زنجان 

قدیم زنجان میانه روستای 

سیف آباد

وزارت جهاد کشاورزی10001000غفار نظریپست بانک

958
تولید انواع فرش 

دستبافت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100غالم سلیمانیصندوق کارآفرینی امید14پ- روستای اسد ابادد1ابهرزنجان
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959
صنایع تبدیلی 

وتکمیلی
بانک کشاورزیماهنشان روستای میراخور2ماهنشانزنجان

غالمحسن 

بیگدلی
وزارت جهاد کشاورزی15901590

960
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
صندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سهند علیا1ماهنشانزنجان

غالمحسن 

ساریجالو
وزارت جهاد کشاورزی300300

961
 90گوسفند داشتی 

راسی
2خرمدرهزنجان

خرمدره روستای الوند خ 

3 پ2نیلوفر 
بانک کشاورزی

غالمحسین 

ستاری
وزارت جهاد کشاورزی20702070

3ماهنشانزنجاندامداری962
زنجان دندی روستای 

یاستی قلعه
بانک کشاورزی

غالمحسین 

شیخی
وزارت جهاد کشاورزی12961296

1سلطانیهزنجاندامداری963
روستای - سلطانیه- زنجان

سرخه دیزج
وزارت جهاد کشاورزی868868غالمرضا عاشریبانک کشاورزی

964
گوسفند داشتی 

افشاری
وزارت جهاد کشاورزی13201320غالمرضا محمدیبانک کشاورزیروستای مشکین2زنجانزنجان

وزارت جهاد کشاورزی860860غالمرضا محمدیبانک کشاورزیروستای مشمپا1زنجانزنجانگاو دورگ شیری965

2ایجرودزنجانتولیدنان بستنی966
روستایی -ایجرود-زنجان

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300غالمرضا میرزائیصندوق کارآفرینی امید

967
 30گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی450450غالمرضا نجفلوبانک توسعه تعاونروستای سولی چای2زنجانزنجان

وزارت جهاد کشاورزی50005000غالمرضا نظریپست بانکطارم12طارمزنجانگلخانه توت فرنگی968

بانک کشاورزیماهنشان روستای بهستان1ماهنشانزنجاندامداری969
غالمعلی فالح 

بهستانی
وزارت جهاد کشاورزی778778

970
پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی17101710غیب اله پرنلوبانک کشاورزیروستای دایدار سفلی2ایجرودزنجان
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1ابهرزنجانچرم دوزی971

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای اسپاس خ امام رضا 

11ک نور پ 

150150فاطمه ابوذریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت972
زنجان ایجرود روستای تله 

گرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555فاطمه احمدیبانک کشاورزی

5خرمدرهزنجانتولید البسه محلی973
- خرمدره روستای نصیراباد 

9خ امام خمینی پالک
120120فاطمه افشاریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

974
تولید فرش دستباف 

ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848فاطمه افصحیبانک کشاورزیماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجان

100100فاطمه باللیصندوق کارآفرینی امیدروستای سیاهورود1طارمزنجانجاجیم بافی975
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

976
آموزشگاه مراقبت 

زیبایی مژان
2زنجانزنجان

زنجان روستای سهرین 

خیابان محمد رسول اهلل 

1181پالک 

آموزش فنی حرفه ای700700فاطمه بهبودیانبانک توسعه تعاون

2زنجانزنجانپاپوش های سنتی977
 کیلومتری 35زنجانرود 

جاده تبریز روستای نیک پی
100100فاطمه بیاتصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

978
پرورش گوسفند 

راسی50داشتی 
2خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

داش بالغ
وزارت جهاد کشاورزی10001000فاطمه بیگدلیپست بانک

100100فاطمه جعفریصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجانگلیم بافی979
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی980
شهرستان ایجرود روستای 

االچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه جعفریپست بانک

981
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
بانک کشاورزیسلطانیه روستای سنبل اباد1سلطانیهزنجان

فاطمه جعفری 

سنبل ابادی
وزارت جهاد کشاورزی500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

2ایجرودزنجانخیاطی مانتوز دوز982
شهرستانایجرود زرین آباد 

روستای ایچ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حاتمیصندوق کارآفرینی امید

200200فاطمه حسنیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای قفس آباد1ابهرزنجانگلیم بافی سنتی983
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ابهرزنجانگلیم بافی984

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای قفس آباد ک امام 

31پ 

100100فاطمه حسنیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرشبافی985
شهرستان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه حسین 

زاده صیادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

180180فاطمه حیدریپست بانکسلطانیه روستای خیر اباد1سلطانیهزنجانتولید گیوه986
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی987
روستای -زنجان ایجرود 

اغلبیک علیا
100100فاطمه حیدریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

988
قالی بافی فرش 

دستبافت
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای ماد آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حیدریصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی989
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حیدریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی8080فاطمه حیدریپست بانکزنجان روستای کناوند1زنجانزنجانکشت گل محمدی990

1ماهنشانزنجانفرشبافی991
زنجان دندی روستای 

چایکند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حیدریصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت992
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه حیدریپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستای دوتپه1خدابندهزنجانتولیدی پوشاک993
فاطمه خدابنده 

لو تنها
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1خدابندهزنجانمعرق چوپ994
-شهرستان خدابنده 

روستای زواجر
200200فاطمه خلجیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی995
زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه دوستیبانک کشاورزی
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1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت996
زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه دوستیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت997
زنجان ایجرود روستای 

خانقاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه رجبیبانک کشاورزی

1ماهنشانزنجانفرش بافی998
متری 20ماهنشان خ 

شریعتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه رستمیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی999
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
پست بانک

فاطمه رسولی 

آقبالغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1طارمزنجانگلیم بافی1000
استان زنجان شهرستان 

هزارود- طارم 
100100فاطمه رضاییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیسلطانیه روستای ویر2سلطانیهزنجانفرش بافی1001
فاطمه سعیدی 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1خدابندهزنجانقالیبافی1002
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای گویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه سلطانیصندوق کارآفرینی امید

200200فاطمه سلیمیبانک توسعه تعاونطارم روستای کماندشت1طارمزنجانجاجیم بافی1003
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4848فاطمه شمسیبانک کشاورزیروستای انگوران1ماهنشانزنجانگلیم بافی1004
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانگلیم بافی1005
شهرستان طارم روستای 

هارون اباد
100100فاطمه عباسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1006
شهرستان ایجرود روستای 

قره سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه عزتیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848فاطمه عسگریبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1007

1طارمزنجانلباس های محلی1008

استان زنجان شهرستان 

طارم شهر اب بر خیابان 

امام جنب دارو خانه پور 

شیوا

100100فاطمه عمارلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرشبافی1009
شهرستان ایجرودروستای 

چتز
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه غفاریبانک کشاورزی
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100100فاطمه فیروزیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای قفس آباد1ابهرزنجانگلیم بافی1010
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1011
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه قاسمیپست بانک

1ماهنشانزنجانفرش بافی1012
ماهنشان روستای سهند 

سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080فاطمه قاسمیبانک کشاورزی

1ابهرزنجانالبسه محلی1013

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای دولت آباد منزل 

مجید قنبری

100100فاطمه قنبریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی1014

شهرستان - استان زنجان

-روستای الچوان - خدابنده 

 - 3بهاستان -  خیابان امام 

1پالک 

200200فاطمه کثیرلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانقالیبافی1015
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای شهید چمنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه کردصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی1016
زنجان ایجرود روستای 

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه کردلوصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی1017
زنجان ایجرود روستای 

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555فاطمه کردلوبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی1018
زنجان ایجرود روستای 

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه کردلوبانک توسعه تعاون

3ایجرودزنجانکارگاه فرش بافی1019
شهرستان ایجرودروستای 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه کرمیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش و قالی بافی1020
شهرستان ایجرود روستای 

قره سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه کریمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه کریمیبانک کشاورزیروستای قره سعید1ایجرودزنجانفرشبافی1021

100100فاطمه محرمخانیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای قروه1ابهرزنجانسرمه دوزی1022
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1023

توسعه و تجهیز دفتر 

پیشخوان شهری 

نیک پی

700700فاطمه محمدیپست بانکنیک پی2زنجانزنجان
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1024
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه محمدیصندوق کارآفرینی امید

1خدابندهزنجانگلیم بافی1025
شهرستان - استان زنجان

روستای نوربهار- خدابنده 
100100فاطمه محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه محمودیبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1026

وزارت صنعت، معدن و تجارت5555فاطمه محمودیبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1027

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848فاطمه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1028

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848فاطمه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1029

1030
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848فاطمه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجان

3ماهنشانزنجانخدمات ورزشی1031
دبیرستان - دندی - زنجان 

هدف
وزارت ورزش و جوانان24002400فاطمه مرادیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیعمیدآباد خیابان حافظ2ابهرزنجانتهیه کلیم دستی1032
فاطمه مرادی 

عمیدآبادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1033
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه معصومیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی1034
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه معصومیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی1035
شهرستان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه معصومیپست بانک
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1ایجرودزنجانفرش بافی1036
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه معصومی 

شریفی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1ابهرزنجانگلیم بافی1037

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای خراسانلو خ امام پ 

144

100100فاطمه مقدمصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانخیاطی1038
روستای -زنجان ایجرود 

آقبالغ
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه مقدم 

آقاجری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1039

تولیدی 

سری دوزی )پوشاک

(لباس زنانه

4ابهرزنجان

خ  (پیرسقا)روستای پیرزاغه

امام خ شهید 

 (اسماعیل آشوری)نجاتعلی

 طبقه همکف18پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت980980فاطمه مالییپست بانک

1ابهرزنجانگلیم بافی1040
ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای سرو جهان
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه مهدی 

خانی سرو جهانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1041
زنجان ایجرود روستای تله 

گرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه نبی لوبانک کشاورزی

100100فاطمه هادلوصندوق کارآفرینی امیددندی روستای ابراهیم اباد1ماهنشانزنجانگلیم بافی1042
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1043
دام سبک گوسفند 

 راس90داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی500500فتح اله برجیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای بیانلو2ماهنشانزنجان

1044
پرورش و اصالح نژاد 

راسی10گاو شیری 
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

چوزوک
وزارت جهاد کشاورزی880880فتحعلی پرچگانیبانک کشاورزی
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1045
 300بره پرواری 

راسی
3خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

آقجه قیا
بانک کشاورزی

فر مانعلی 

جعفری قفس 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی30403040

1046
خرید یک دستگاه 

کمباین
3ایجرودزنجان

- شهرستان ایجرود-زنجان 

روستای جوقین
وزارت جهاد کشاورزی31603160فرامرز زمانیبانک کشاورزی

3زنجانزنجاناصالح باغ1047

استان زنجان،شهرستان 

زنجان ،دهستان قره 

پشتلو،روستای ساریکند

وزارت جهاد کشاورزی768768فرامرز مغانلوبانک کشاورزی

1048
مکانیکی وتعمیر 

ادوات کشاورزی
2ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای چسب
وزارت صنعت، معدن و تجارت650650فرج اله حیدریپست بانک

2ایجرودزنجانتولید نان بستنی1049
روستای -ایجرود -زنجان 

چاپوق
صندوق کارآفرینی امید

فرج اله صحبت 

لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1050

احداث و راه اندازی 

نیروگاه گازی 

 2حرارتی با ظرفیت 

مگا وات

20ابهرزنجان
- اراضی شریف آباد - ابهر 

جنب سه راهی نورین
وزارت نیرو4000040000فرجاد بداغیبانک کشاورزی

1051

احداث گلخانه 

سبزی و صیفی جات 

متر مربع1000

2طارمزنجان
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای ماماالن
وزارت جهاد کشاورزی860860فرح اسگندریپست بانک

1052
تولید گلیم دستبافت 

ایرانی و محلی
100100فرح ناز عزیزیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1سلطانیهزنجانفرش دستباف1053

زنجان شهرستان سلطانیه 

روستای ویر خ ولیعصر خ 

مطهری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فرح ناز ملکیبانک کشاورزی

1ابهرزنجانتولید البسه سنتی1054
ابهر روستای دولت آباد خ 

52اصلی پ 
180180فرحناز امیدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانقالیبافی1055
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای اینچه
بانک توسعه تعاون

فردوس یوسف 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2زنجانزنجانپاپوش سنتی1056

 زنجان 30زنجان کیلومتر 

میانه منطقه زنجانرود 

روستای نیک پی میدان 

96/2آزادی پالک 

صندوق کارآفرینی امید
فرزانه 

خانمحمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1057
زنجان ایجرود روستای 

احمد کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرشته باقریصندوق کارآفرینی امید

1ابهرزنجانالبسه محلی1058
ابهر شهرک قروه خ بهشتی 

44پ 
110110فرشته بهرامیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی1059
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای نظرقلی
100100فرشته کیانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ایجرودزنجانپرورش ماهی قزآال1060
زنجان ایجرود روستای حاج 

قشالق
صندوق کارآفرینی امید

فرضعلی قره 

داغی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1خدابندهزنجانگلیم بافی1061
شهرستان - استان زنجان

روستای الچوان- خدابنده 
صندوق کارآفرینی امید

فرناز طاهری 

قیداری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1062

برنامه کسب و کار و 

احداث گلخانه 

هیدروپونیک توت 

فرنگی

8ابهرزنجان

زنجان شهرستان ابهر 

اراضی روستای پیرسقا 

مزرعه ترکان

وزارت جهاد کشاورزی21800900فرهاد صباحیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848فریبا باباییبانک کشاورزیماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجانفرش بافی1063
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1064

پرورش گوسفند 

ارایه تعهد  )داشتی 

به جهاد کشاورزی از 

(بابت اصالح نژاد دام

وزارت جهاد کشاورزی821821فریبا صادق بیگیبانک کشاورزیابهر رستای آقچه کند2ابهرزنجان

1065

توسعه وتجهیزباجه 

پست بانک روستای 

بویین و خرید خود 

پرداز

2ابهرزنجان
روستای -زنجان سلطانیه 

بویین
650650فریبا طاهریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848فریبا مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1066

1067
تولید فرش دستباف 

ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848فریبا مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجان

1068
گلیم و فرش 

دستبافت
150150فریبا مقدمصندوق کارآفرینی امیدصایین قلعه روستای پیرسقا1ابهرزنجان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1069
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای گالبر
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریده امینیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی1070
زنجان ایجرود روستای 

باریکاب
صندوق کارآفرینی امید

فریده پرچکانی 

چوزکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1طارمزنجانلباسهای محلی1071
شهرستان طارم روستای 

هارون آباد سفلی
100100فریده حیدریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1072
زنجان ایجرود روستای 

احمدکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فریده دولت یاریپست بانک
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1خدابندهزنجانگلیم بافی1073

شهرستان - استان زنجان

-شهر سجاس - خدابنده 

نبش بهمن - خیابان آوینی 

8

100100فریده رفیعیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فریده صفریصندوق کارآفرینی امیدزنجان دندی روستای شیخلر4ماهنشانزنجانکارگاه گلیم بافی1074
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1075
تولید تابلو فرش و 

قالی دستبافت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریده عزیزیبانک کشاورزیروستای چشین- ابهر1ابهرزنجان

1ایجرودزنجانفرش دستبافت1076
شهرستان ایجرود روستای 

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فریده مرادیپست بانک

1ایجرودزنجانفرش بافی1077
ینگی -ایجرود-زنجان

کندسادات
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریدون دوستیصندوق کارآفرینی امید

1078
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

کاکاباد
وزارت جهاد کشاورزی456456فریدون طاهریبانک کشاورزی

1سلطانیهزنجانقالیبافی1079
زنجان سلطانیه روستای 

آقزوج
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فریدون قیداریبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانمعرق چوب1080
شهرستان - استان زنجان 

روستای ده جالل- خدابنده
بانک توسعه تعاون

فضایل رستمی 

ده جاللی
500480

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1081
کارگاه تولیدی 

پوشاک زنانه و مردانه
7خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

بلگه شیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000فضاییل سلیمیصندوق کارآفرینی امید

1082
 50گوسفند داشتی 

راسی
3خدابندهزنجان

زنجان خدابنده بخش افشار 

روستای بختی
پست بانک

فضل اله 

اسماعیلی
وزارت جهاد کشاورزی900900
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100100فضه روحانیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم شهر اببر1طارمزنجانبافتنی های سنتی1083
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1084
تولید فرش دستباف 

ایرانی
بانک کشاورزیماهنشان روستای آقکند1ماهنشانزنجان

فضه عشقی 

جهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848فضه کشاورزیبانک کشاورزیماهنشان روستای بهستان1ماهنشانزنجانفرش بافی1085

1086
تولید لباس محلی 

اقوام
1طارمزنجان

طارم روستای هارون آباد 

سفلی
صندوق کارآفرینی امید

فهیمه خدایی 

هزاررودی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی1087

شهرستان - استان زنجان

روستای آبی - خدابنده 

سفلی

5555فهیمه شریفیانبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1088
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی300300فهیمه طالبیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای ارزخوران1ماهنشانزنجان

5050فهیمه نجفعلیپست بانکابهر روستای قارلوق1ابهرزنجانگلیم بافی1089
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1090
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فوزیه کریمیپست بانک

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1091
روستای -ایجرود - زنجان 

کوسه لر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فوزیه نبی لوصندوق کارآفرینی امید

1092
پرورش گوسفند 

(راسی50)
2خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای باغلوجه
پست بانک

فیروز عیسی 

بیگلو
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1093
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی300300فیروز محمدیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای خیراباد1ماهنشانزنجان
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1094
سری دوزی لباس 

زنانه
1خرمدرهزنجان

استان زنجان شهرستان 

روستای قلعه - خرم دره 

کوچه فرعی , حسینیه 

طبقه همکف, کوچه اول 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فیروزه کرمیپست بانک

2طارمزنجانخرید تراکتور یاغی1095
زنجان شهرستان طارم شهر 

آب بر
وزارت جهاد کشاورزی320320فیض اله محمدیپست بانک

1096
- مجتمع خدماتی 

رفاهی بین راهی
40طارمزنجان

استان زنجان شهرستان 

دهستان درام- طارم 
1800018000قاسم محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای باربکاب1ایجرودزنجانفرشبافی1097
قبله علی 

شهریاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555

1خدابندهزنجانگلیم بافی1098

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای آبی سفلی 

139کوچه مطهری پالک 

100100قدمخیر باقریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1099
 راسی 90دامداری 

گوسفند داشتی
3خرمدرهزنجان

خ بهشتی خ - سوکهریز 

 متری 6مخابرات کوچه

2پالک 

وزارت جهاد کشاورزی16931693قربان باباییبانک کشاورزی

1100
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

- خدابنده بخش بزینه رود 

زرین رود خ انقالب منزل 

شخصی

256256قربان صالحیتصندوق کارآفرینی امید
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1ماهنشانزنجاندامداری1101
ماهنشان روستای 

سهندسفلی
وزارت جهاد کشاورزی320320قربانعلی حیدریبانک کشاورزی

1102
پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی200200قربانعلی طارمیصندوق کارآفرینی امیدروستای خالق آباد1خدابندهزنجان
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1103
پرورش گوسفند 

 راسی30داشتی 
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

احمدکندی
پست بانک

قربانعلی محمد 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2ایجرودزنجانفرشبافی1104
شهرستان ایجرودروستای 

گالبر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100قمر فتحیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848قمر مالئیبانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی1105

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050قمری رشیدیبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1106

1107
بسته بندی حبوبات 

غالت و برنج
3خرمدرهزنجان

شهرستان خرم دره روستای 

نصیر آباد ضلع شمالی جاده 

ترانزیت نرسیده به نصیر آباد

وزارت جهاد کشاورزی23002300قنبر گلمحمدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی580580قندعلی محمدیبانک توسعه تعاونروستای سرخ اباد2طارمزنجان30گوسفند داشتی 1108

1109

مجتمع خدماتی 

گردشگری شهید 

حمزه ای

4ماهنشانزنجان
نجان ،دندی،سه راهی 

حسن آباد
48004800قهرمان خدیوپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

13خرمدرهزنجانتولید کفش ماشینی1110

- شهرستان خرمدره 

خ - روستای نصیرآباد 

7پ- ولیعصر 

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900کاظم بهروزیپست بانک

2طارمزنجانتراکتور کمر شکن1111
شهرستان طارم دهستان 

گیلوان روستای محمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی318318کاظم حسینیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی150150کامبیز حسنیبانک کشاورزیروستای تهم1زنجانزنجانکاشت گل محمدی1112
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1113

پرورش ونگهداری 

,تولیدموم,زنبورعسل

گرده ی گل ,بره موم

وژل رویال

3ابهرزنجان

شهرستان /استان زنجان

دهستان /بخش مرکزی/ابهر

روستای /درسجین 

خیابان /خیابان ازناب/کلنگرز

طبقه /0پالک/امام خمینی 

ی همکف

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی10801080کامران نجاتیبانک توسعه تعاون

1114
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1زنجانزنجان

زنجان زنجانرود روستای 

سلطان آباد
500500کاوه اکبریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2ماهنشانزنجانپرورش زنبور عسل1115
ماهنشان روستای چهره تپه 

وییالق سهند
وزارت جهاد کشاورزی731700کبری امامیبانک توسعه تعاون

5050کبری امینیبانک کشاورزیروستای گالبر1ایجرودزنجانگلیم بافی1116
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری بهرامیصندوق کارآفرینی امیدشهر زرین آباد1ایجرودزنجانفرشبافی1117

1118
پرورش گوسفند 

 راسی30داشتی 
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

هلیل آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200کبری جوادیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی1119
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050کبری حیدریپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری رحیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای_ایجرود_زنجان1ایجرودزنجانفرش بافی1120

1ایجرودزنجانگلیم بافی1121
شهرستان ایجرود روستای 

اوچ تپه
100100کبری رسولیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1122
زنجان ایجرود روستای 

قارختلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050کبری غریبیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848کبری قاسمیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1123

1ایجرودزنجانفرش دستبافت1124
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050کبری قاسمیپست بانک
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1125
پرورش بز شیری 

نژاد سانن
2سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

خیراباد
وزارت جهاد کشاورزی980980کبری قاسمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050کبری کرمیبانک کشاورزیروستای سعید آباد1ایجرودزنجانفرشبافی1126

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1127
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555کبری کریمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848کبری محبیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1128

1129
پرورش گاو 

(راس10)شیری
2خدابندهزنجان

خدابنده بخش بزینه رود 

روستای شرور
وزارت جهاد کشاورزی25002500کرمعلی خانه بادبانک کشاورزی

1130
پرورش ماهیان سرد 

ابی
پست بانکشیرین سو- درام 1طارمزنجان

کریم سعادتی 

درام
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1131
 90گوسفند داشتی 

راسی داشتی
1طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

روستای الزین
وزارت جهاد کشاورزی10001000کریم محمدیپست بانک

1132

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

ولیدر

1طارمزنجان

شهرستان - استان زنجان 

 –بخش چورزق - طارم 

روستای ولیدر

432432کالم اله حاجیلوپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1133
تولید لباس اقوام 

محلی
100100کلثوم روحانیصندوق کارآفرینی امیدطارم اببر خیابان فرمانداری1طارمزنجان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1زنجانزنجانگیوه بافی1134
زنجان جاده تبریز روستای 

یامچی
100100کلثوم ملک لیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ماهنشانزنجانپرورش ماهی1135
زنجان دندی ابراهیم اباد 

19پالک 
وزارت جهاد کشاورزی20002000کوروش عسگریبانک کشاورزی

1136
واحد فرآوری و بسته 

بندی کنسرو زیتون
5طارمزنجان

استان زنجان شهرستان 

شهرک -شهر آب بر-طارم 

صنعتی آب بر

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500کیوان داداییصندوق کارآفرینی امید
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1137
لباس های محلی 

اقوام
1طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

روستای هارون اباد
100100گل چمن صادقیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4848گل صباح صفائیبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجانگلیم بافی1138
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ماهنشانزنجانگلیم بافی1139
ماهنشان روستای 

بلندپرچین
100100گل قز مددیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4040گل گز باالئیبانک کشاورزیماهنشان1ماهنشانزنجانگلیم بافی1140
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سهند علیا1ماهنشانزنجانفرش بافی1141
گلثوم عیوضی 

اینکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100گلستان همتیصندوق کارآفرینی امیدطارم روستای گیالنکشه1طارمزنجانتولید لباس اقوام1142
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1143
پرورش گوسفند 

 راسی500داشتی 
6سلطانیهزنجان

 جاده 4کیلومتر - سلطانیه 

ابتدای شهرک - قیدار 

- صنعتی شهید باهنر 

مزرعه خانم باغ کن

بانک کشاورزی
گلک خانم باغ 

کن
وزارت جهاد کشاورزی78007800

1144
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی300300گلی کشاورزیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای بهستان1ماهنشانزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848گوهر عسگریبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1145

1خدابندهزنجانگلیم بافی1146

شهرستان - استان زنجان

روستای دوتپه - خدابنده 

سفلی

صندوق کارآفرینی امید
الله زر اکبری 

دوتپه سفلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1147
 30گوسفند داشتی 

راس
بانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجان

الله کشاورز 

بهستانی
وزارت جهاد کشاورزی939939
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1148
 50گوسفند داشتی 

راسی
بانک کشاورزیسلطانیه روستای دوسنگان1سلطانیهزنجان

لطف اله بابائی 

دوسنگانی
وزارت جهاد کشاورزی12801280

1149
خرید دستگاه 

کمباین کابین دار
1ماهنشانزنجان

زنجان ماهنشان روستای 

ایالو
بانک کشاورزی

لطفعلی 

مهدیخانی
وزارت جهاد کشاورزی18501850

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848لطیفه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1150

بانک کشاورزیماهنشان خ اسالم1ماهنشانزنجانفرش بافی1151
لعیا پناهی 

پرچینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4040

100100لیال ابوذریبانک کشاورزیروستای اسپاس خ امام رضا1ابهرزنجانچرم دوزی1152
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1153
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080لیال الماسیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی1154
شهرستان ایجرود روستای 

تازه کند
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050لیال حسنلوبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1155
زنجان ایجرود روستای 

خانجین
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050لیال حسنلوبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانگلیم بافی1156
شهرستان ایجرود روستای 

نکتو
100100لیال حقانی پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت4040لیال خانیبانک کشاورزیمتری20ماهنشان خ 1ماهنشانزنجانگلیم بافی1157

1خدابندهزنجانپرورش قارچ1158
روستای - زنجان خدابنده 

آغوزلو
وزارت جهاد کشاورزی180150لیال خلیلیبانک توسعه تعاون

1ایجرودزنجانفرشبافی1159
شهرستان ایجرود روستای 

ینگی کند سادات
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال دوستیصندوق کارآفرینی امید

1160
کارگاه تولیدی چرم 

دوزی
2سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه بلوار سردار 

94پالک 
150150لیال رحیمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال رحیمیصندوق کارآفرینی امید1ماهنشان خ امام ک نسترن1ماهنشانزنجانفرش بافی1161
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال رحیمیپست بانکزنجان سلطایه روستای قلعه1سلطانیهزنجانفرشیافی1162

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150لیال رضایی یگانهبانک توسعه تعاونزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانفرش بافی1163

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080لیال صالحیبانک کشاورزیزنجان ایجرود اغلبیک1ایجرودزنجانفرش بافی1164

1165
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
500500لیال صفری بالغیپست بانکماه نشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

4848لیال عزیزیبانک کشاورزیماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجانگلیم بافی1166
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1167
شهرستان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555لیال قاسمیبانک کشاورزی

1168
سری دوزی )خیاطی

(لباس زنانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500لیال کاظمیصندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستای بلگه شیر1خدابندهزنجان

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1169
روستای -ایجرود - زنجان

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال کردلوبانک توسعه تعاون

1170
تولیدی پوشاک 

مردانه و بچه گانه
13خرمدرهزنجان

روستای نصیرآباد - خرمدره 

8خ امام رضا پ- 
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000لیال کریمیصندوق کارآفرینی امید

4848لیال کریمیبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجانگلیم بافی1171
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانبافتنی های سنتی1172
استان زنجان شهرستان 

دهستان هزارود- طارم 
100100لیال محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050لیال ملکی ویریبانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانقالیبافی1173

1سلطانیهزنجانقالبافی1174
روستای - آدرس سلطانیه 

ترکانده
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050لیال مهدیخانلوبانک کشاورزی
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1175

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک ودستگاه 

خودپرداز

10001000لیال مولویپست بانکزنجان روستای رازبین2زنجانزنجان
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1176
کارگاه تولیدی 

قالیبافی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه خیابان 

شهید ختوانی
بانک کشاورزی

لیال نجفی 

کبوترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1177
کارگاه تولیدی فرش 

دستبافت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال نوروزیصندوق کارآفرینی امیدروستای اولنگ- سلطانیه 1سلطانیهزنجان

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1178
زنجان ایجرود روستای 

خانجین
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050لیال نیک نژادبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1179
زنجان ایجرود روستای 

احمد کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050لیالن رفیعیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050لیالن غفاریبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای چتز1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1180

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیالن فرخیبانک کشاورزیزنجانرودروستای ملک باغی1زنجانزنجانفرش بافی1181

1182
 50گوسفند داشتی

راسی
2ایجرودزنجان

شهرستان - استان زنجان 

بخش حلب - ایجرود 

روستای ارکویین

وزارت جهاد کشاورزی14201420مارال پرنلوبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرشبافی1183

-شهرستان ایجرود - زنجان 

منزل -  روستای خانجین 

همتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مارال عزیزیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانبوم گردی1184
شهرستان - استان زنجان

روستای ماداباد- خدابنده
صندوق کارآفرینی امید

مالک اژدر 

بیگدلی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1185
 50گوسفند داشتی 

راسی
2زنجانزنجان

زنجان بخش قره پشتلو 

روستای داش تپه
وزارت جهاد کشاورزی10001000مالک اشتر ایمانیبانک کشاورزی

1186
گلیم بافی و فرش 

بافی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرود روستای 

اغلبیک علیا
صندوق کارآفرینی امید

ماه جبین 

ابراهیمی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1187
گوسفند داشتی 

راسی50
وزارت جهاد کشاورزی15201520ماه جین امینیبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای گالبر2ایجرودزنجان

1ایجرودزنجانفرش بافی1188
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080ماه زر الماسیبانک کشاورزی

100100ماه زر رحیمیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک4ماهنشانزنجانکارگاه گلیم بافی1189
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

400400ماه زر کریمیانصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک7ماهنشانزنجانگلیم بافی1190
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

11ابهرزنجانگلیم بافی1191

ابهر روستای عمید آباد خ 

سعدی کوچه شهید عباس 

961مختاری پ 

150150ماهیده سرداریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ایجرودزنجانتولیدانواع نان بستنی1192
روستای -ایجرود-زنجان

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مجتبی دوستیصندوق کارآفرینی امید

1193

طرح توسعه ناوگان 

-حمل ونقل روستایی

خرید خودروی سمند

250250مجتبی رحیمیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجان
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1194
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1خدابندهزنجان

شهرستان - استان زنجان

روستای - خدابنده 

بوالماجی

500500مجتبی مظفریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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1195

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستایی 

زرند

2خدابندهزنجان
روستای - خدابنده - زنجان 

زرند
پست بانک

مجتبی نصیری 

زرندی
980980

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1196
شرکت حمل و نقل 

زر بار نگین زنجان
18زنجانزنجان

-بخش زنجانرود-زنجان

-دهستان زنجانرود پایین

قولی )روستای سلطان آباد

 75جاده کیلومتر  (قصه

-روستای رستمی-میانه 

طبقه همکف

2499818000مجید احدیبانک توسعه تعاون
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1197

خرید تراکتور و 

ادوات مدرن 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی417417مجید احمدزادهبانک کشاورزیروستای سایان2زنجانزنجان

1198
تراکتور زتور مدل 

proxima  100
وزارت جهاد کشاورزی14501450مجید بایستبانک کشاورزیروستای ویر- سلطانیه 2سلطانیهزنجان

1سلطانیهزنجانفرش بافی1199
زنجان سلطانیه روستای 

خیرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مجید حیدریبانک کشاورزی

1200
 200بره پرواری 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی19501950مجید ختوانهپست بانکسلطانیه اراضی فنجان آباد3سلطانیهزنجان

1201
 50گوسفند داشتی

راسی
2ایجرودزنجان

شهرستان - استان زنجان 

بخش حلب ینگی - ایجرود 

جامع السرا

وزارت جهاد کشاورزی14401440مجید رمضانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مجید عباسیصندوق کارآفرینی امیدهزار رود علیا5طارمزنجانکابینت سازی1202
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1203

پرورش گوسفند 

 ) رأس 50داشتی 

ارایه تعهد به جهاد 

کشاورزی از بابت 

(اصالح نژاد دام

بانک کشاورزیابهر روستای زره باش2ابهرزنجان
مجید گروسی 

زره باشی
وزارت جهاد کشاورزی821821

12طارمزنجاناقامتی پذیرای اهورا1204
زنجان طارم دستجرده روبه 

روی پمپ بنزین
60006000مجید محمدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1205
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
500500مجید محمدیپست بانکروستای مشمپا1زنجانزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ایجرودزنجانفرشبافی1206
شهرستان ایجرودروستای 

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت170170مجید محمودیبانک توسعه تعاون

1207
پرورش ماهیان سر 

آبی
2ایجرودزنجان

زنجان شهرستان اجرود 

روستای حاج قشالق
وزارت جهاد کشاورزی10001000مجید نادریصندوق کارآفرینی امید

1208
طرح چند منظوره 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی480480مجید نجفیبانک کشاورزیخدابنده روستا آقبالغ سفلی6خدابندهزنجان

1209
تولیدی کابینت و 

مصنوعات چوبی
9سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

خیرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مجید نصیریصندوق کارآفرینی امید

2ماهنشانزنجانراس50دامداری1210
ماهنشان روستای 

سهندسفلی
وزارت جهاد کشاورزی15041504محبتعلی حیدریبانک کشاورزی

1ماهنشانزنجاندامداری1211

استان زنجان شهرستان 

- دهستان پری- ماهنشان 

روستای قزلجه

وزارت جهاد کشاورزی13501350محبعلی عبادیبانک کشاورزی
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1212

سیستم بازچرخانی 

آب و استفاده مجدد 

از پساب کشت 

تلفیقی آبزی پروری 

، محصوالت گلخانه 

ای ، ماکیان و 

غیرماکیان

وزارت جهاد کشاورزی60106010محبوبه سرابیبانک کشاورزیزنجان روستای کوشکن5زنجانزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848محبوبه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1213

2طارمزنجانپرورش ماهی1214
زنجان شهرستان طارم 

دهستان درام
صندوق کارآفرینی امید

محترم السادات 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

1215
بومی گردی 

وگردشگری
1خدابندهزنجان

زنجان خدابنده روستای 

پیرگاوگل
پست بانک

محدثه اینانلوی 

زرینگلی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1216
 90گوسفند داشتی 

راسی
2خرمدرهزنجان

خرمدره روستای شویر 

خیابان حکیم هیدجی 

6پالک 

وزارت جهاد کشاورزی20702070محرم نوریبانک کشاورزی

1217
پرورش گوسفند 

داشتی
بانک کشاورزیروستای گنبد2ایجرودزنجان

محرمعلی 

افشاری فرد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

4سلطانیهزنجانگاوداری شیری1218

زنجان شهرستان سلطانیه 

روستای ویر خ ولیعصر 

جنوبی کوچه شهید باهنر

پست بانک
محرمعلی 

صادقی ویری
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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1219

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

قشالق

1زنجانزنجان
زنجان بخش قره پشتلو 

روستای قشالق
650650محسن جمالیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1220

دام سبک گوسفند 

آمیخته داشتی 

راس50

2ماهنشانزنجان
ماهنشان روستای ینگجه 

سینار
وزارت جهاد کشاورزی300300محسن زیادیصندوق کارآفرینی امید

20زنجانزنجانطرح کره فندق1221

روستای پایین کوه خیابان 

محمد محمدی نبش کوچه 

465خدایاری پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت65006500محسن محبیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی1222
زنجان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محسن محمدیصندوق کارآفرینی امید

1223

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

مشکین

1زنجانزنجان
زنجان بخش قره پشتلوه 

روستای مشکین
650650محسن محمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1224
کارگاه تولیدی 

قالیبافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050محسن نوروزیبانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجان

1225
تولید مصنوعات 

چوبی
10سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

سنبل آباد خ انقالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200محمد احمدیپست بانک
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1226
پرورش گوسفند 

داشتی
2ایجرودزنجان

ایجرود بخش حلب ینگی 

کند جامع سرا
بانک کشاورزی

محمد باقر 

عسگری
وزارت جهاد کشاورزی11001100

1227
طرح توسعه پرورش 

بوقلمون گوشتی
3خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

خمارک
وزارت جهاد کشاورزی24002400محمد باقریبانک کشاورزی

1228
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

قوشچی
وزارت جهاد کشاورزی580580محمد بدرلوبانک کشاورزی

1229
تولید رشته آشی و 

پلویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600محمد برجیپست بانک1سوکهریز خ امام پالک 4خرمدرهزنجان

وزارت جهاد کشاورزی11641164محمد بهمنیانبانک توسعه تعاونروستای واالرود2زنجانزنجانخرید ادوات باغی1230

1231
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده بخش بزینه رود 

روستای سراب

256256محمد بیگدلیصندوق کارآفرینی امید
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1232

پرورش گوسفند 

راسی 90داشتی 

اصالح شده

3خدابندهزنجان
زنجان خدابنده روستای 

نظرقلی
وزارت جهاد کشاورزی17601760محمد بیگدلیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانخدمات حمل و نقل1233

استان زنجان شهرستان 

خدابنده زرین آباد روستای 

داش بالغ

صندوق کارآفرینی امید
محمد تقی 

بیکدلو
256256

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای
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1234

پرورش گوسفند 

راسی 90داشتی 

افشاری اصالح شده

3خدابندهزنجان
شهرستان خدابنده بخش 

سجاسرود روستای نهروان
پست بانک

محمد جعفر 

رضایی
وزارت جهاد کشاورزی17001700

1235
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی6363محمد حبیبیبانک کشاورزیروستای سهله1زنجانزنجان

1236
پرورش قارچ دکمه 

 تنی60ای 
7خرمدرهزنجان

شهرستان خرمدره، روستای 

قلعه حسینیه
صندوق کارآفرینی امید

محمد حسن 

مرسلی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

1237
تولید ادوات مکانیزه 

کشاورزی
2ابهرزنجان

روستای عمیدآباد خیابان 

1214سعدی پالک 
پست بانک

محمد حسین 

عباسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480

1ایجرودزنجانتولید فرش1238
شهرستان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050محمد حیدریپست بانک

1239

توسعه وتجهیز 

کارگاه چلنگری 

اهنگری سنتی

1زنجانزنجان
زنجان بخش زنجانرود 

روستای انداباد علیا
150150محمد حیدریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1240
پرورش و اصالح نژاد 

 راسی15گاو شیری 
2خدابندهزنجان

بخش - خدابنده - زنجان

روستای سرشبار- بزینه رود 
وزارت جهاد کشاورزی12001200محمد خواجه وندبانک کشاورزی

2طارمزنجانخرید تراکتور1241
شهرستان طارم روستای 

کهیا
وزارت جهاد کشاورزی480480محمد دوستیبانک توسعه تعاون
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1242
پرورش گوسفند 

راسی30داشتی 
1خدابندهزنجان

خدابنده بخش بزینه رود 

روستای زاغچ
بانک کشاورزی

محمد دین 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی576576

4خدابندهزنجانسری دوزی لباس1243

شهرستان - استان زنجان

-روستای گوندره - خدابنده 

 میدان محله پایین ، کوچه 

 ، 113محمدی ، پالک 

طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محمد رجبیصندوق کارآفرینی امید

1244

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

قزلبالغ

1خدابندهزنجان

شهرستان - استان زنجان

- بخش بزینه رود- خدابنده

روستای قزلبالغ

پست بانک
محمد رحیم 

رحیمی
260260

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1245
 250دام داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی72007200محمد رضا افشاربانک کشاورزیخدابنده کرسف5خدابندهزنجان

1246
تولید انواع رشته 

آشی و پلویی
2خرمدرهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خرمدره روستای سوکهریز
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محمد رضا برجیپست بانک

1247
دکور )دکوراسیون 

(چوبی
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرود روستای 

جوقین خیابان فردوسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400محمد رضا زمانیپست بانک

1248

توسعه وتجهیز 

کارگاه چلنگری 

اهنگری سنتی

1زنجانزنجان
زنجان بخش زنجانرود 

روستای انداباد علیا
150150محمد رضا وفاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1249

توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک روستای 

آهارمشکین

1خدابندهزنجان
-شهرستان خدابنده -زنجان

روستای آهارمشکین
300300محمد سعادتیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی13001300محمد شکیباپست بانکروستای گیالنکشه2طارمزنجان100بره پرواری1250

1251
پرورش 

(راسی30)گوسفند
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای سرشبار
وزارت جهاد کشاورزی668668محمد شمسیبانک کشاورزی

1252
خرید کمباین 

نیوهلند
4خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

توپقره
وزارت جهاد کشاورزی57765776محمد شهنوازیبانک کشاورزی

1253
پرورش و نگه داری 

گله و دام
بانک کشاورزیزنجان ماهنشان پری قزلجه3ماهنشانزنجان

محمد عالی 

زمانی
وزارت جهاد کشاورزی12341234

1254
ایجاد گلستان گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد علی باللیبانک کشاورزیماهنشان روستای توزالر2ماهنشانزنجان

2خدابندهزنجاناقامتگاه بوم گردی1255

سهرورد خ اشراق کوچه 

چهارم اقامتگاه بوم گردی 

سهرورد

پست بانک
محمد علی 

بهرامی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1256

گردشگری و بوم 

گردی و جذب 

توریست

2خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده شهر سهرورد 

خیابان ساحل

بانک توسعه تعاون
محمد علی 

بیگدلی
1500280

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1257
 30گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی780780محمد غفاریبانک کشاورزیروستای چتز-زنجان ایجرود 1ایجرودزنجان

6خرمدرهزنجانتولیدی جوراب1258
روستای اردجین خ شهید 

120عزیزالهی پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محمد فیروزیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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3سلطانیهزنجانتولید کفش چرمی1259

زنجان شهرستان سلطانیه 

دهستان گوزلدره خیابان 

دانشجو کوچه ی تعاون 

414پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500محمد قربانیصندوق کارآفرینی امید

1260
پرورش گوسفند 

دشتی
1سلطانیهزنجان

روستای - سلطانیه - زنجان 

- خیابان کوهسار - واالیش 

34پالک

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد گروسیبانک کشاورزی

1261
پرورش گاو شیری 

راسی مولد15
3خدابندهزنجان

شهرستان -استان زنجان

-بخش بیزین رود-خدابنده

روستای خنداب

وزارت جهاد کشاورزی17001700محمد گنج خانیپست بانک

1262
پرورش گاو شیری 

 راسی15
5خدابندهزنجان

زنجان خدابنده شهر 

سجاس روستای نهاویس
وزارت جهاد کشاورزی720720محمد محبی فربانک کشاورزی

1263
پرورش گوسفند 

داشتی
6طارمزنجان

استان زنجان شهرستان 

طارم روستای دستجرده
وزارت جهاد کشاورزی30003000محمد محمدیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی12801280محمد محمدیبانک کشاورزیخدابنده روستای دوغانلو2خدابندهزنجان راسی50دام داشتی 1264

وزارت جهاد کشاورزی700700محمد محمودیپست بانکزنجان ایجرود روستای شیوه3ایجرودزنجانزنبور داری1265

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050محمد مرادیبانک کشاورزیروستای قره داغ1ایجرودزنجانفرشبافی1266

پست بانکماهنشان روستای برونقشالق2ماهنشانزنجانگیاهان دارویی1267
محمد مصطفی 

نظری
وزارت جهاد کشاورزی200200

1268
 10واحد گاوشیری 

راسی
1سلطانیهزنجان

زنجان شهرستان سلطانیه 

روستای ویر خ ولیعصر
وزارت جهاد کشاورزی10721072محمد ملکیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانتولید نان بستنی1269
زنجان ایجرود روستای 

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300محمد میرزائی نیاصندوق کارآفرینی امید
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1270

خرید تجهیزات و 

ادوات مکانیزاسیون 

کشاورزی

2زنجانزنجان
زنجان بخش مرکزی 

روستای شکور چی
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد نعمتیصندوق کارآفرینی امید

1271
گوسفند 

راسی50داشتی
وزارت جهاد کشاورزی14901490محمد هارونیبانک کشاورزیماهنشان روستای ساراغل2ماهنشانزنجان

1272

توسعه وتجهیز 

کارگاه چلنگری 

اهنگری سنتی

1زنجانزنجان
زنجان بخش زنجانرود 

روستای انداباد علیا
150150محمد وفاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150محمد وفاصندوق کارآفرینی امیدزنجان روستای اند آباد علیا1زنجانزنجانچاقو سازی1273
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1274
کشت و تولید بذر 

سیب زمینی مادری
9سلطانیهزنجان

 جاده تهران ، 25کیلومتر 

- جاده خیراباد6کیلومتر 

ساریجالو مزرعه شرکت 

تدبیرسازان سبز خمسه

بانک کشاورزی
محمدابراهیم 

سعیدمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی55005500

2طارمزنجانخرید تراکتور1275
شهرستان - استان زنجان 

روستای کرد اباد- طارم
پست بانک

محمدباقر 

عمیدی
وزارت جهاد کشاورزی360360

وزارت جهاد کشاورزی15501550محمدباقر کریمیبانک کشاورزیماهنشان روستای ساراغل2ماهنشانزنجانراسی50دامداری1276

1277
دامداری های سبک 

و سنگین
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند جامع اسراء
بانک کشاورزی

محمدجعفر 

رمضانی
وزارت جهاد کشاورزی700700

1278
ایجاد گلستان گل 

محمدی
2ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای برون 

قشالق
پست بانک

محمدحسن 

عجملو
وزارت جهاد کشاورزی200200
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1279
 50گوسفند داشتی 

راسی
2ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای آالچمن
بانک کشاورزی

محمدحسین 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی13201320

1280
واحد پرورش گاو 

 راس10شیری 
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

خیرآباد
بانک کشاورزی

محمدحسین 

جعفری نیا
وزارت جهاد کشاورزی12471247

بانک کشاورزیماهنشان روستای برونقشالق2ماهنشانزنجانگیاهاهان دارویی1281
محمدحسین 

عجملو
وزارت جهاد کشاورزی250250

بانک کشاورزیماهنشان روستای میراخور1ماهنشانزنجانخدمات مدرن سازی1282
محمدرضا 

بیگدلی
وزارت جهاد کشاورزی15901590

1زنجانزنجانپرورش قارچ خوراکی1283
زنجان روستای زرنان 

316خیابان تختی پ 
بانک توسعه تعاون

محمدرضا 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک کشاورزیسلطانیه روستای خرمدرق1سلطانیهزنجانپرورش گوسفند1284
محمدرضا 

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1285
پرورش گاوشیری 

راسی5
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده بخش مرکزی 

روستای الچوان

وزارت جهاد کشاورزی860860محمدرضا شیریپست بانک

1286

پروژه بسته بندی 

 20عسل به ظرفیت 

تن

5ماهنشانزنجان
ماهنشان روستای یاستی 

قلعه
وزارت جهاد کشاورزی42421600محمدرضا نجفیبانک توسعه تعاون

150150محمدرضا وفاصندوق کارآفرینی امیدروستای اند آباد علیا1زنجانزنجانچاقو سازی1287
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1288
 100پرورش گوساله 

راسی
3خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای آقجه قیا
صندوق کارآفرینی امید

محمدعلی 

جعفری قفس 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

1289
گوسفند داشتی 

افشاری
وزارت جهاد کشاورزی12001200محمدعلی جمالیپست بانکروستای قشالق1زنجانزنجان
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1سلطانیهزنجاندامداری1290

روستای - سلطانیه- زنجان

- خیابان کرباسی- قره بالغ

250پالک 

بانک کشاورزی
محمدعلی 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی490490

1291
پرورش گوسفند 

راسی50داشتی 
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

دوسنگان
وزارت جهاد کشاورزی12801280محمدعلی طالبیبانک کشاورزی

2طارمزنجانخرید تراکتور یاغی1292
زنجان شهرستان طارم 

روستای تشویر
وزارت جهاد کشاورزی521521محمدقلی نجفیبانک کشاورزی

1293
خرید دستگاه 

کمباین
2ماهنشانزنجان

زنجان ماهنشان روستای 

اوچ طاش
بانک کشاورزی

محمدکاظم 

سلطانی
وزارت جهاد کشاورزی18591859

1ایجرودزنجانتولیدنان بستنی1294
روستایی -ایجرود-زنجان

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمود احمدیصندوق کارآفرینی امید

1295

تجهیز و توسعه خانه 

گردشگری الوند 

محمود :مجری)

(افشار

5خرمدرهزنجان

استان زنجان، شهرستان 

خرمدره، اراضی روستای 

الوند

32003200محمود افشارصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1296
پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی780780محمود پرنلوبانک کشاورزیروستای قره گونی1ایجرودزنجان

1297
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
500500محمود داداشیپست بانکزنجان چایرلو1زنجانزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1298
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

زرین آباد روستای حلب
وزارت جهاد کشاورزی300300محمود رستمیصندوق کارآفرینی امید
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1299
پرورش گوسفند 

 راسی90داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمود سیمراخبانک کشاورزی7خرمدره روستای خلج پ2خرمدرهزنجان

1300
پرورش دام 

راسی90سبک
وزارت جهاد کشاورزی22802280محمود شهبازیبانک کشاورزیزنجان ماهنشان پری قزلجه3ماهنشانزنجان

1301

احداث مجتمع 

خدمات بین راهی 

آکانزانیا

42زنجانزنجان

الین شرقی بزرگراه در حال 

احداث زنجان بیجار و در 

5/8کیلومتر 

2000020000محمود صابریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1302
خرید ادوات 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی400400محمود کابلیبانک کشاورزیروستای قره بوطه1زنجانزنجان

1خدابندهزنجانپرورش زنبور عسل1303
استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای گوندره
وزارت جهاد کشاورزی200200محمود محمدیصندوق کارآفرینی امید

1304
تولید ساعت دیواری 

و چوبی
2ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای چاپوق
صندوق کارآفرینی امید

محمود محمدی 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

3ایجرودزنجانخرید خودرو1305
شهرستان -استان زنجان 

روستای بیدگنه-ایجرود
62806280محمود معصومیپست بانک

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1306
گوسفند داشتی 

 راسی190
3زنجانزنجان

-بخش قره پشتلو-زنجان

روستای آقجه قلعه
وزارت جهاد کشاورزی27302730محمود میرلوپست بانک

1307

توسعه وتجهیز 

کارگاه چلنگری 

اهنگری سنتی

1زنجانزنجان
زنجان بخش زنجانرود 

روستای انداباد علیا
150150محمود وفاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگاوداری1308
خدابنده بخش بزینه رود 

روستای گل تپه
بانک کشاورزی

محمودعلی 

قاسملو
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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1309
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

روستای -ایجرود - زنجان

کهریز سیاه منصور
وزارت جهاد کشاورزی580580مدینه سعادتیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی1310

شهرستان - استان زنجان

-شهر سجاس - خدابنده 

18پ- خیابان جانبازان

100100مرال ولیخانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای نیماور2زنجانزنجانزنبورداری1311
مرتضی 

جزءمطلبی
وزارت جهاد کشاورزی800800

1312

پرورش گوسفند 

 ) راس30داشتی 

ارایه تعهد به جهاد 

کشاورزی از بابت 

(اصالح نژاد دام

2ابهرزنجان
صایین قلعه روستای 

سروجهان
وزارت جهاد کشاورزی550550مرتضی جعفریبانک کشاورزی

1ماهنشانزنجاندامداری1313
زنجان ماهنشان روستای 

ایالو
بانک کشاورزی

مرتضی حاجی 

بیگی ایالویی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

1314

پرورش و اصالح نژاد 

گوسفند داشتی 

راسی30

1خدابندهزنجان
شهرستان خدابنده روستای 

توحیدلو
وزارت جهاد کشاورزی700700مرتضی صفائیبانک کشاورزی

1315

تولید فرش 

دستبافت ایرانی و 

محلی

1زنجانزنجان
- زنجان رود - زنجان 

روستای ملک باغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرتضی عباسیبانک کشاورزی

1316
فرآوری وبسته بندی 

ماهی قزل آال
وزارت جهاد کشاورزی50005000مرتضی محمدیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای میرآخور12ماهنشانزنجان
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1317
تولید انواع نان 

بستنی
2ایجرودزنجان

- شهرستان ایجرود -زنجان 

روستای چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مرتضی میرزائیصندوق کارآفرینی امید

250250مرتضی نجفیصندوق کارآفرینی امیدروستای سهرین1زنجانزنجانخرید خودرو1318
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1319
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان - استان زنجان 

بخش حلب - ایجرود 

روستای ینگیکند جامع 

السرا

وزارت جهاد کشاورزی14801480مرسل عسگریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مرضیه حضرتیبانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانقالیبافی1320

5050مرضیه رسولیبانک کشاورزیروستای اوچ تپه1ایجرودزنجانگلیم بافی1321
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی1322
شهرستان ایجرود روستای 

اوچ تپه
100100مرضیه رسولیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1323
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک اوچ تپه
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای اوچ تپه
260260مرضیه رسولیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانقالیبافی1324
مرضیه سلیمی 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

100100مرضیه محمدیصندوق کارآفرینی امیداببر1طارمزنجانبافتنی های سنتی1325
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانقالیبافی1326
مرضیه ملکی 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ماهنشانزنجانگلیم بافی1327
متری 20ماهنشان خ 

شریعتی
100100مرضیه مهریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ماهنشانزنجانگلیم بافی1328
ماهنشان دندی شهرک 

کالسمین
100100مرضیه نصیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی1329
شهرستان ایجرود روستای 

اغلبیک علیا
صندوق کارآفرینی امید

مرضیه هدایت 

پور
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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100100مریم احمدیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای گونای1ماهنشانزنجانگلیم بافی1330
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانچرم دوزی1331
زنجان ایجرود روستای 

سفید کمر
140140مریم احمدیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانقالی بافی1332
زنجان ایجرود روستای 

اینچه رهبری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مریم احمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مریم احمدیبانک کشاورزیسلطانیه روستای قره بالغ2سلطانیهزنجانفرش بافی1333

1خرمدرهزنجانقالی بافی1334
خرمدره روستای نصیر آباد 

2خیابان مخابرات پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم افشاریصندوق کارآفرینی امید

5خدابندهزنجانکشت زعفران1335
استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای مزید آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500مریم بیگدلیصندوق کارآفرینی امید

1خدابندهزنجانکشت زعفران1336
شهرستان - استان زنجان

روستای پسکوهان- خدابنده
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم پوربیگدلیصندوق کارآفرینی امید

4848مریم تقی لوبانک کشاورزیماهنشان روستای گونای1ماهنشانزنجانگلیم بافی1337
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1338
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

خیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500مریم جعفریبانک کشاورزی

1339
تولید فرش دستباف 

ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم جعفری علیاپست بانکماهنشان روستای سریک2ماهنشانزنجان

7خدابندهزنجانپنیرزنی1340
خدابنده سجاسرود روستای 

چوزک
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مریم حیدریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مریم حیدریبانک کشاورزیروستای بیدگینه1ایجرودزنجانفرشبافی1341

1ایجرودزنجانخیاطی1342
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم حیدریپست بانک
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1343
 راسی 90دامپروری 

داشتی سنتی
2سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

طهماسب اباد
وزارت جهاد کشاورزی23992399مریم حیدریبانک کشاورزی

2خرمدرهزنجانخیاطی زنانه1344

خرمدره روستای شویر 

کوچه دوم شقایق کوچه 

احمد خمینی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم خیرالهیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم رحیمیبانک توسعه تعاونسلطانیه روستای قلعه1سلطانیهزنجانقالیبافی1345

1346
تولید قالی قالیچه 

دستباف
1خرمدرهزنجان

ر سٍتای قلع - خزهذر 

حسی یٌ خیاتاى هحوذی 

ک چَ ک ثَز

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم رشیدیصندوق کارآفرینی امید

2ایجرودزنجانگلیم بافی1347
روستای -ایجرود -زنجان 

اوچ تپه
5050مریم رفیعیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1348

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک در 

روستای سارمساقلو

1زنجانزنجان
زنجان بخش قره پشتلو 

روستای سارمساقلو
650650مریم رمضانلوپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ایجرودزنجانخیاطی1349
روستای -ایجرود -زنجان 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم سلطانیصندوق کارآفرینی امید

1ماهنشانزنجانگلیم بافی1350
ماهنشان خ اسالم ک شهید 

رستمی
صندوق کارآفرینی امید

مریم سیاه 

منصورزنجانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3زنجانزنجاناحداث گلخانه1351
مجتمع گلخانه ای 

شهرستان زنجان
وزارت جهاد کشاورزی33103310مریم شهیدیبانک کشاورزی

1طارمزنجانلباس های محلی1352
شهرستان طارم روستای 

گوهر
100100مریم عباسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1353
سرمه دوزی و 

رودوزی های الحاقی
2ابهرزنجان

ابهر روستای فنوش آباد خ 

اصلی
پست بانک

مریم علی 

جماعت
350350

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1ایجرودزنجانتولید فرش1354
شهرستان ایجرود روستای 

قارختلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مریم غریبیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی1355

شهرستان - استان زنجان

-شهر سجاس - خدابنده 

7پ-خیابان خلیج فارس 

100100مریم گنج خانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1356
روستای - ایجرود - زنجان 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مریم محمدیبانک کشاورزی

1ماهنشانزنجانگارگاه گلیم بافی1357

متری 20خیابان -ماهنشان 

کوچه محمد -شریعتی 

654پالک -نظری 

4040مریم محمدیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی1358
شهرستان ایجرود روستای 

جوقین
100100مریم محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848مریم مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1359

1ایجرودزنجانفرش بافی1360
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مریم معصومیپست بانک

1361
تولید فرش دست 

بافت
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مریم معصومیپست بانک

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1362
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مریم معصومیپست بانک

1ماهنشانزنجانگلیم بافی1363
متری 20ماهنشان خ 

شریعتی
100100مریم ملکیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مریم نجفیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم شهر اببر1طارمزنجانگلیم بافی1364
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1365
مریم نظری 

چوزکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1طارمزنجانلباسهای محلی1366
شهرستان طارم روستای 

هزاررود
صندوق کارآفرینی امید

مریم ولی 

محمدی هزاررود
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1خدابندهزنجانقالیبافی1367
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای اینچه
صندوق کارآفرینی امید

مریم یوسف 

خانی اینچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1خدابندهزنجانگلیم بافی1368

شهرستان - استان زنجان

روستای آبی - خدابنده

سفلی

100100مریم یوسفخانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1369
طرح احداث باشگاه 

پرورش اندام
5خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

دوتپه سفلی
وزارت ورزش و جوانان25002500مسعود محمدیصندوق کارآفرینی امید

1370
پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی600600مسلم پرنلوبانک کشاورزیروستای گنبد1ایجرودزنجان

1371
گوسفند داشتی 

راسی30
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

آقبالغ
بانک کشاورزی

مسلم جعفری 

آقبالغی
وزارت جهاد کشاورزی610610

1372
خرید ماشین و 

ماشین آالت
1زنجانزنجان

زنجان روستای آغکند 

بخش مرکزی
250250مشهود صحبتلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1373
بسته بندی حبوبات 

وغالت وبرنج
2خدابندهزنجان

زنجان شهرستان خدابنده 

بخش بزینه رود روستای 

قزلبالع

وزارت جهاد کشاورزی25002500مصطفی بیگدلیپست بانک

1374

کاشت داشت و 

برداشت و 

مکانیزاسیون 

خدمات کشاورزی

7ایجرودزنجان
زنجان ایجرود روستای 

چسب
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی25002400مصطفی صفریبانک توسعه تعاون

1375
پرورش گوسفند 

راسی30داشتی 
1سلطانیهزنجان

روستای - سلطانیه –زنجان 

خیرآباد خ امام خمینی پ 

543

وزارت جهاد کشاورزی450450مصطفی قنبریبانک کشاورزی
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1376
بوم )گردشگری

(گردی
7سلطانیهزنجان

زنجان شهرستان سلطانیه 

روستای ویر خ ولیعصر 

کوچه شادمان

23002300مصطفی محبیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

8زنجانزنجانتولید مس چکشی1377

- روستای دو اسب - زنجان 

کوچه شهید محمد 

41پالک - محمدی 

25002500مصطفی نظریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1378
ایجاد کارگاه گلیم 

بافی
7خدابندهزنجان

شهرستان -استان زنجان

-بخش سجاس رود-خدابنده

روستای چنگور

400400مطلب کریمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200معتبر طهماسبیبانک توسعه تعاونروستای زهتراباد1طارمزنجانجاجیم بافی1379
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1380
گوسفند 

(راسی50)داشتی
2خدابندهزنجان

زنجان خدابنده بخش افشار 

روستای اولی بیک
بانک کشاورزی

معرفت اله 

زنگینی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

2خدابندهزنجانبوم گردی1381

شهرستان - استان زنجان

- خیابان چمران - خدابنده 

15پالک - 3آذر 

صندوق کارآفرینی امید
معصومه 

اسکندری
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانبافتنی های سنتی1382
زنجان شهرستان طارم شهر 

آب بر
صندوق کارآفرینی امید

معصومه 

اسکندری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه الماسیبانک کشاورزیروستای قره سعید1ایجرودزنجانفرشبافی1383

1384
تولیدی فرش 

دستباف
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه الماسیبانک کشاورزی

1385
ایجاد گلستان گل 

محمدی
2ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای برون 

قشالق
وزارت جهاد کشاورزی200200معصومه بهرامیپست بانک

2خدابندهزنجانکشت زعفران1386
استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای شهیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی900900معصومه ترکصندوق کارآفرینی امید

1طارمزنجانبافتنی های سنتی1387
استان زنجان شهرستان 

دهستان ماماالن- طارم 
100100معصومه جعفریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1388
زنجان ایجرود روستای 

خانجین
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه حسنلوبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی1389
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه حیدریپست بانک

1390
کاشت زعفران 

وگیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی950950معصومه حیدریبانک کشاورزیزنجان روستای خشکه رود2زنجانزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه خوانیبانک کشاورزیسلطانیه روستای قره بالغ2سلطانیهزنجانفرش بافی1391

1392
کارگاه تولیدی 

قالیبافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه داودیبانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجان

1393
تولید تابلو فرش و 

قالی دستبافت
1ابهرزنجان

خ شهید اردشیر - نورین

روبروی - ک دانش- ترکی

11پ-مدرسه آمنه

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه رحمتیصندوق کارآفرینی امید

5050معصومه رسولیبانک کشاورزیروستای اوچ تپه1ایجرودزنجانگلیم بافی1394
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای ایچ1ایجرودزنجانفرشبافی1395
معصومه 

شاهمرادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555

4848معصومه فالحبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانگلیم بافی1396
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1397
شهرستان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه قاسمیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه قنبریپست بانکروستای احمد کندی1ایجرودزنجانفرشبافی1398

1399

پرورش و اصالح نژاد 

 راس 10گاو شیری 

مولد

2خدابندهزنجان
روستای - خدابنده - زنجان 

خنداب
بانک توسعه تعاون

معصومه گنج 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی15001300
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1ایجرودزنجانتولید فرش1400
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای شیوه
صندوق کارآفرینی امید

معصومه 

محمودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1401
پرورش گاو شیری 

 راس10
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

محمودآباد
بانک توسعه تعاون

معصومه 

محمودی نیا
وزارت جهاد کشاورزی300300

100100معصومه مرادیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای عمید آباد1ابهرزنجانگلیم بافی1402
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرشبافی1403
شهرستان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه معصومیپست بانک

1سلطانیهزنجانفرش بافی1404

روستای یوسف -سلطانیه

خیابان امام خمینی -آباد

16پالک (ره)

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه مقدمصندوق کارآفرینی امید

1405

تولید فرش 

دستبافت ایرانی و 

محلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4040معصومه ملکیبانک کشاورزیماهنشان1ماهنشانزنجان

1406
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

روستای پاوه رود
650650معصومه نجفیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2سلطانیهزنجانفرش بافی1407

زنجان سلطانیه خیابان 

چلبی اوغلی خیابان 

فروردین

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه هادویبانک کشاورزی

2ایجرودزنجانتولیدنان بستنی1408
روستایی -ایجرود-زنجان

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300معصومه همتیصندوق کارآفرینی امید

1طارمزنجانگلیم بافی1409
استان زنجان شهرستان 

هزارود- طارم 
100100معصومه یعقوبیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1410
تولید گلیم دستبافت 

ایرانی و محلی
100100معظمه رحمانیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای آقکند1ماهنشانزنجان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ماهنشانزنجانگلیم بافی1411
زنجان دندی روستای 

ابراهیم اباد
4848معظمه نوروزیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4848مقدس فالحبانک کشاورزیماهنشان روستای بهستان1ماهنشانزنجانگلیم بافی1412
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانخیاطی1413
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مقدس کاظمیصندوق کارآفرینی امید

1414
راه اندازی کارگاه 

خیاطی
وزارت صنعت، معدن و تجارت14201420مقدسه حبیبیپست بانکزنجان روستای دو اسب2زنجانزنجان

2خدابندهزنجانقالیبافی1415
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای اهار مشکین
صندوق کارآفرینی امید

مقصود علی 

محرمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1416
گوسفند 

راسی50داشتی
وزارت جهاد کشاورزی13101310مقصود مغانلوبانک کشاورزیقره اغاج سفلی2زنجانزنجان

2ماهنشانزنجانکشت گل محمدی1417
زنجان ماهنشان پری 

خندقلو
وزارت جهاد کشاورزی250250مالحت اجلیبانک کشاورزی

3ایجرودزنجانتولیدی پوشاک1418
روستای -زنجان ایجرود 

نکتو
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400ملک شکاریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848ملک مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1419

1ابهرزنجانالبسه محلی1420

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای زره باش خ شهید 

66فاتح پور ک کشاورز پ 

150150ملکه جعفریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانخیاطی مانتو دوز1421
شهرستان ایجرود روستای 

ایچ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملکه صفریصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی1422
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای شیوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050ملیحه محمودیپست بانک

2طارمزنجانتراکتور باغی1423
زنجان شهرستان طارم 

روستای ونیسر
بانک کشاورزی

منصور پیر 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی318318
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1ایجرودزنجانفرش بافی1424
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050منصور تبادارپست بانک

4زنجانزنجانپرورش گاو شیری1425
 جاده زنجان 3کیلومتر 

تبریز جنب مرغداری فاطمی
بانک کشاورزی

منصور سعادت 

قلیان
وزارت جهاد کشاورزی40004000

1426

بسته بندی حبوبات 

و غالت و برنج و 

پوست کنی

4خرمدرهزنجان

زنجان جاده ترانزیت دو 

کیلومتری هیدج جنب 

 کیلووات هیدج63پست 

وزارت جهاد کشاورزی40004000منصور صالحیبانک کشاورزی

1طارمزنجانبافتنی های سنتی1427
شهرستان طارم روستای 

ونیسر
100100منظر قربانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1428
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت130130منظر کریمیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی250250منوچهر عجملوبانک کشاورزیماهنشان روستای برونقشالق3ماهنشانزنجانگیاهان دارویی1429

بانک کشاورزیماهنشان روستای گندی1ماهنشانزنجانگلیم بافی1430
منیژه برجی 

سفلی
4848

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100منیژه جعفریصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم شهر اببر1طارمزنجانگلیم بافی1431
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1432
کارگاه تولیدی 

قالیبافی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه شهرک 

3کوثر الدن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050منیژه حیدریبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی1433
شهرستان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555منیژه دوستیبانک کشاورزی

100100منیژه عزیزیپست بانکابهر روستای امیر بستاق1ابهرزنجانگلیم بافی1434
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1435
تولیدی پرده و 

پوشاک
2زنجانزنجان

-روستای سهرین -زنجان

-کوچه دوم - خیابان امام 

7پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت320320منیژه قدیملوپست بانک
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وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مه پاره مرادیبانک کشاورزیروستای ویک- سلطانیه 1سلطانیهزنجانقالبافی1436

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848مه تاج عسگریبانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی1437

7خدابندهزنجانتولیدی پوشاک1438
بخش بزینه - استان زنجان 

روستای حسام آباد- رود 
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مه لقا اسکندریصندوق کارآفرینی امید

1439
 30پرورش گوسفند 

راسی
2ایجرودزنجان

روستای -ایجرود-زنجان

شیوه
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی اسکندریصندوق کارآفرینی امید

1440
پرورش گوسفند 

افشار داشتی
وزارت جهاد کشاورزی700700مهدی اسکندریپست بانکروستای3زنجانزنجان

1441
 راسی 90دامداری 

گوسفند داشتی
3خرمدرهزنجان

خ بهشتی خ - سوکهریز 

 متری 6مخابرات کوچه

1پالک 

وزارت جهاد کشاورزی16931693مهدی باباییبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدی باقریپست بانکسلطانیه روستای قلعه1سلطانیهزنجانفرش بافی1442

1خدابندهزنجانباجه پست بانک1443

شهرستان - استان زنجان

-بخش بزینه رود- خدابنده

روستای ارقین بالغ

500500مهدی باهریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1444
حجازی سنگ و 

تولید سنتی
3خدابندهزنجان

شهرستان - استان زنجان

روستای خمارک- خدابنده 
وزارت صنعت، معدن و تجارت17001700مهدی بیگدلیپست بانک

1445
استخر مجموعه 

ورزشی نیکیان
52ابهرزنجان

ازناب، بعد - ابهر، جاده ابهر

از بیمارستان الغدیر، 

روبروی دانشکده کشاورزی 

دانشگاه آزاد، مجموعه 

ورزشی نیکیان

بانک توسعه تعاون
مهدی جعفری 

نور
وزارت ورزش و جوانان5000017917

وزارت جهاد کشاورزی320320مهدی حسنیبانک کشاورزیروستای چلکان/زنجان1زنجانزنجانکشت زعفران1446
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1447
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی300300مهدی حیدریصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای بهستان1ماهنشانزنجان

1448
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
500500مهدی حیدریپست بانکزنجان روستای اندابادعلیا2زنجانزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1449
پرورش گوسفند 

داشتی
1ایجرودزنجان

روستای ینگی کند جامع 

السرا
وزارت جهاد کشاورزی970970مهدی رضالوبانک کشاورزی

2زنجانزنجانفرش دستباف1450
دیزج آباد خیابان گلستان 

56دوم پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهدی عالمیبانک کشاورزی

1451

طرح توجیهی 

نوسازی و 

ارتقاءتجهیزات تولید 

فرآورده های لبنی

7ابهرزنجان

استان زنجان شهرستان ابهر 

روستای جداقیه خیابان 

آزادگان خیابان باهنر پالک 

60

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000مهدی عباسیبانک کشاورزی

1452
صنایع تبدیلی 

محصوالت کشاورزی
2خرمدرهزنجان

خرم دره ابتدای کمر بندی 

خرم دره به قلعه حسینه 

95پ

وزارت جهاد کشاورزی15001500مهدی عربلوصندوق کارآفرینی امید

1خدابندهزنجانکشت زعفران1453
شهرستان - استان زنجان

شهر گرماب- خدابنده
وزارت جهاد کشاورزی400400مهدی علیزادهبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانگوسفند داشتی1454
روستای -زنجان ایجرود 

چولچه صایین
وزارت جهاد کشاورزی13201320مهدی غریبیبانک کشاورزی

1455
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

گالبر
وزارت جهاد کشاورزی560560مهدی فتحیبانک کشاورزی
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1456
گوسفند داشتی 

راسی30
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

کهریز سیاه منصور
وزارت جهاد کشاورزی15301530مهدی قربانیبانک کشاورزی

1457
طرح توسعه ناوگان 

حمل و نقل روستایی
1ماهنشانزنجان

بخش -شهرستان ماهنشان

روستای کپز-انگوران
250250مهدی قره باغیصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1458

پرورش گوسفند 

 راسی 30داشتی 

اصالح نژاد

1ایجرودزنجان
زنجان ایجرود روستای 

احمد کندی
وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی قهرمانیبانک کشاورزی

1459
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای آالچمن
وزارت جهاد کشاورزی560560مهدی کاظمیبانک کشاورزی

2ایجرودزنجانتولید نان بستنی1460
زنجان ایجرود روستای 

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مهدی محرمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی11101110مهدی محمدیبانک کشاورزیایجرود روستای سفید کمر1ایجرودزنجانطرح گوسفند داشتی1461

1462

تأسیس ایستگاه 

بوجاری غالت و 

حبوبات

6زنجانزنجان

-  جاده زنجان 55کیلومتر

روستای - ماهنشان

اندآبادعلیا

وزارت جهاد کشاورزی56505650مهدی محمودیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی1463
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مهدی معصومیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی1000010000مهدی مغانلوبانک کشاورزیروستای بیات لر6زنجانزنجانپرورش بوقلمون1464

1465
طراحی و نقاشی 

سنتی
پست بانک186قروه خ امام پ1ابهرزنجان

مهدی منصفی 

ثابت
750750

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

2ایجرودزنجانتولیدانواع بستنی1466
روستایی -ایجرود-زنجان

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مهدی میرزائیصندوق کارآفرینی امید

1467
 رآسی 90دامداری 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی15001500مهدی نصیریبانک توسعه تعاونسلطانیه روستای نادرآباد2سلطانیهزنجان

وزارت جهاد کشاورزی600600مهدی نظریبانک توسعه تعاونروستای کلوییم2طارمزنجانگوسفند داشتی1468

1469
خرید ادوات 

کمباین- کشاورزی 
2ماهنشانزنجان

زنجان دندی روستای اوچ 

طاش
بانک کشاورزی

مهدی نوروزی 

طاش
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1470
دام سبک گوسفند 

راس50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی12801280مهدی هارونیبانک کشاورزیماهنشان روستای ساراغل1ماهنشانزنجان

وزارت جهاد کشاورزی20202020مهراب مغانلوبانک کشاورزیروستای قره آغاج علیا2زنجانزنجانگاو دورگ شیری1471

1طارمزنجانجاجیم بافی1472
شهرستان طارم روستای 

کهیا
100100مهربان دوستیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2زنجانزنجانپاپوش سنتی1473
 کیلومتری 35زنجانرود 

جاده تبریز روستای نیک پی
100100مهری اشرفیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1474

توسعه وتجهیز 

کارگاه پای پوشهای 

سنتی وگیوه بافی

1زنجانزنجان
زنجان بخش زنجانرود 

روستای انداباد علیا
100100مهری حیدریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1475
شهرستان ایجرود روستای 

شهرک
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مهری محمدیبانک کشاورزی
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1ابهرزنجانگلیم بافی1476

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای نورین خ شهید 

 پ 2اردشیر ترکی ک ایثار 

686

200200مهسا تقواییبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مهناز اسکندریبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانفرش بافی1477

2سلطانیهزنجانفرش بافی1478
سلطانیه روستای ویر خ 

جمهوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مهناز اسمعیلیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848مهناز بابائیبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجانفرش بافی1479

1ایجرودزنجانفرش بافی1480
شهرستان ایجرود روستای 

تازه کند
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مهناز حسنلوبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی1481
زنجان ایجرود روستای تله 

گرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مهناز قنبریبانک کشاورزی

1482
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4040مهناز کریمیبانک کشاورزیماهنشان روستای امیر آباد1ماهنشانزنجان

1ایجرودزنجانفرش بافی1483
زنجان ایجرود روستای 

احمد کندی
بانک کشاورزی

مهناز محمد 

خانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

2ایجرودزنجانکارگاه خیاطی1484
زنجان شهرستان ایجرود 

زرین اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مهناز محمدیپست بانک

1ایجرودزنجانفرش بافی1485
زنجان ایجرود روستای 

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز مرادیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848مهناز مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1486

پست بانکروستای عمید آباد1ابهرزنجانسرمه دوزی1487
مهناز مسیبی 

عمید آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1488
پرورش و اصالح نژاد 

 راسی5گاو شیری 
2خدابندهزنجان

زنجان خدابنده روستای 

خالق آباد
وزارت جهاد کشاورزی730730مهین رسولیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی1489
استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای قینرجه
100100مهین غفاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیماهنشان روستای خیراباد5ماهنشانزنجانکارگاه گلیم بافی1490
مهین میرزاعلی 

زاده
480480

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1491
دام سبک گوسفند 

راس30داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی936936موسی احدیانبانک کشاورزیماهنشان روستای قره گل1ماهنشانزنجان

1492
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی کند جامع السرا
وزارت جهاد کشاورزی910910موسی شهامیبانک کشاورزی

1493
- اداوا کشاورزی

کمباین
وزارت جهاد کشاورزی21412141موسی نصرتیبانک کشاورزیماهنشان روستای سرین دره2ماهنشانزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مولود حاتمیصندوق کارآفرینی امیدزنجان ایجرود روستای ایچ5ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1494

1495

پرورش گوسفند 

افشاری داشتی 

اصالح نژاد شده

3ابهرزنجان

استان زنجان شهرستان ابهر 

بخش مرکزی دهستان 

صایین قلعه روستای 

داشبالغ خیابان شهید 

خیراهلل منصوری کوچه 

۱۸اندیشه پالک

وزارت جهاد کشاورزی13701370میثم محبیبانک توسعه تعاون
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1496

احداث گلخانه 

سبزی و صیفی جات 

متر مربع1000

2طارمزنجان
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای پاوه رود
وزارت جهاد کشاورزی860860میثم نجفیپست بانک

1497
دامداری های سبک 

و سنگین
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند جامع اسراء
بانک کشاورزی

میرزاعلی علی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی10801080

1خدابندهزنجان(سری دوزی )خیاطی1498
خدابنده زرین رود خ شهید 

بهشتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400میالد بیکدلوصندوق کارآفرینی امید

1خدابندهزنجانزنبورداری1499
شهرستان خدابنده روستای 

زواجر
وزارت جهاد کشاورزی200200میالد رستمیصندوق کارآفرینی امید

100100مینا دوستی تنهاصندوق کارآفرینی امیدزنجان ایجرود زرین آباد1ایجرودزنجانگلیم بافی1500
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانبافتنی های سنتی1501
شهرستان طارم روستای 

ونیسر
100100مینا قربانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مینا محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوقین1ایجرودزنجانفرشبافی1502

3ایجرودزنجانخرید کمباین1503
زنجان ایجرود روستای 

هلیل اباد
وزارت جهاد کشاورزی20002000نادر جوادیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000نادر حسنیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای میراخور2ماهنشانزنجانتنی6شیالت1504

1505

انبارداری ونگهداری 

محصوالت کشاورزی 

سیلوی غالت

وزارت جهاد کشاورزی25002500نادر غالمیانبانک کشاورزیماهنشان روستای دوزکند6ماهنشانزنجان

1506
احداث سردخانه دو 

 تنی2500منظوره 
8خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده کیلومتر 

-  جاده قیدار به ابهر 17

مجتمع کشت و صنعت 

دشت میر

بانک کشاورزی
نادر میر 

ابوالفتحی
وزارت جهاد کشاورزی5490054900
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وزارت صنعت، معدن و تجارت4848نازالر صحبتی رادبانک کشاورزیماهنشان روستای میراخور1ماهنشانزنجانفرش بافی1507

1508
توسعه وتجهیزباجه 

پست بانک
260260ناصر ابراهیمیپست بانکزنجانرود روستای چپ چپ1زنجانزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1509
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
1خدابندهزنجان

, شهرستان خدابنده,زنجان

روستای دوتپه سفلی
500500ناصر اکبریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1510
ایجاد کارگاه متمرکز 

قالیبافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت8000800ناصر بابا خانیبانک توسعه تعاونزنجان روستای یوسف اباد15زنجانزنجان

1511
تولید و پخش 

ملزومات چوبی
7خدابندهزنجان

روستای کهال روبروی 

شرکت تعاونی
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000ناصر بیکدلوصندوق کارآفرینی امید

1512

طرح توجیهی 

را50گوسفندداشتی

سی

2ایجرودزنجان
روستایی -ایجرود-زنجان

جوقین
وزارت جهاد کشاورزی11201120ناصر حیدریبانک کشاورزی

1513

طرح توسعه 

سالنهای قطعه بندی 

و بسته بندی مرغ، 

بوقلمون و بلدرچین 

و افزایش ظرفیت 

انجماد

32زنجانزنجان

شهرستان -استان زنجان 

 اتوبان 23کیلومتر -زنجان

جاده روستای -زنجان قزوین

مروارید

وزارت جهاد کشاورزی497009154ناصر رمضانلوبانک توسعه تعاون

1514
پرورش و نگه داری 

گوسفند پرواری
2ماهنشانزنجان

زنجان ماهنشان پری 

خندقلو
وزارت جهاد کشاورزی12341234ناصر ساریجلوبانک کشاورزی
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1515
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرود روستای 

گنبد
بانک کشاورزی

ناصر 

محمدرضایی
وزارت جهاد کشاورزی530530

1516
 50گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی500500ناصر محمدیبانک کشاورزیسلطانیه روستای کبود گنبد1سلطانیهزنجان

1517
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1خدابندهزنجان

خدابنده بخش 

افشارروستای قویی
480480ناهید خدابنده لوپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

5ابهرزنجانتولید انواع پوشاک1518

زنجان ـ شهرستان ابهر ـ 

روستای نفوش آباد ـ بن 

بست خانمحمدی ـ روبروی 

موسسه امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت17001700ناهید شکورلیبانک توسعه تعاون

1519
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک روستایی
300300ناهید غفاریپست بانکزنجان زنجانرود حصار1زنجانزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1520
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
1سلطانیهزنجان

روستای - سلطانیه- زنجان

خیراباد
وزارت جهاد کشاورزی500500نبی اله جعفریبانک کشاورزی

1521
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
650650نبی اله نیک دلپست بانکصایین قلعه روستای اهان1ابهرزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی10001000نجاتعلی قربانیپست بانکروستای کوسه لر-ایجرود3ایجرودزنجانمحصوالت گلخانه ای1522

1523
آموزشگاه مراقبت 

زیبایی سروین
2زنجانزنجان

رنجان روستای گوزلدره 

543خیابان دانشجو پالک 
بانک توسعه تعاون

نجمه شریف 

نصیریان
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی350350
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1سلطانیهزنجانتولیدی لباس زنانه1524
-خ شهدا-روستای خیراباد

538پ -کوچه زینبیه
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی200200نجیبه قاسمیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1525
روستای -ایجرود - زنجان

اینچه رهبری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نجیبه محمدیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نجیبه محمدیصندوق کارآفرینی امیدزنجان ایجرود روستای اوزان1ایجرودزنجانفرش بافی1526

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نچیبه نوریصندوق کارآفرینی امیدزنجان ایجرودباغکندی1ایجرودزنجانفرشبافی1527

1ابهرزنجانالبسه محلی1528
ابهر روستای ایوانک کوچه 

81مسجد پالک 
100100نرجس اسماعیلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1529
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای قره سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050نرگس الماسیبانک کشاورزی

1سلطانیهزنجانفرش بافی1530
زنجان سلطانیه روستای 

اولنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050نرگس امیدیبانک کشاورزی

1ابهرزنجانگلیم بافی1531

ابهر : آدرس محل سکونت 

دهستان درسجین روستای 

رازمجین

100100نرگس بیگوردیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیسلطانیه روستای ویر2سلطانیهزنجانقالیبافی1532
نرگس سعیدی 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ابهرزنجانسرمه دوزی1533
ابهر روستای نورین کوچه 

1حیسینیه کوچه نیلوفر پ 
پست بانک

نسترن گل 

محمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی1534
شهرستان - استان زنجان

روستای نظرقلی- خدابنده 
100100نسرین بیگدلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانقالیبافی1535
نسرین حیدری 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ایجرودزنجانگلیم بافی1536
زنجان ایجرود روستای اوچ 

تپه
100100نسرین خداییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1خدابندهزنجانگلیم بافی1537

شهرستان - استان زنجان

میدان - کرسف -خدابنده 

روبروی - کشاورزی 

خشکشویی وحید

100100نسرین ذوالقدریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1538
نوسازی گوسفند 

 راسی50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی12001200نسرین رحمانیپست بانکخرمدره روستای الوند2خرمدرهزنجان

1539
پرورش ماهی سرد 

ابی
2ایجرودزنجان

زنجان خ زینبیه شرقی ک 

138مددی پ 
وزارت جهاد کشاورزی15001500نسرین علیجانیصندوق کارآفرینی امید

1ابهرزنجانگلیم بافی1540
قفس آباد منزل فریدون 

حسنی
150150نسرین کالنتریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانگلیم بافی1541
شهرستان طارم روستای 

هارون آباد سفلی
100100نسرین لطفیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانگلیم بافی1542
شهرستان طارم روستای 

الزین
100100نسرین محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی1543
- شهرستان خدابنده 

روستای آبی سفلی
صندوق کارآفرینی امید

نسرین مهریان 

علیائی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1544
توسعه و تجهیز 

ساختمان پست بانک
1ابهرزنجان

روستای نورین خ حسینی 

روبروی پل
600600نسیما ترکیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1545
پرورش گاو شیری 

راسی50صنعتی 
5سلطانیهزنجان

روستای -سلطنیه-زنجان

سنبل آباد
بانک کشاورزی

نصراهلل بابایی 

سنبل ابادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1546
گوسفند داشتی 

افشاری
بانک کشاورزیروستای چومالو3زنجانزنجان

نصراله عالی 

چومالو
وزارت جهاد کشاورزی12701270

وزارت جهاد کشاورزی90009000نصراله وقفچیبانک کشاورزیطارم علیا روستای تشویر10طارمزنجانزیتون1547
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1548
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
2خرمدرهزنجان

خ شهید ولی - سوکهریز 

8محمدی پالک 
بانک کشاورزی

نصراله ولی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی920920

1549

خرید تراکتور و گاو 

آهن برگردان و هد 

برداشت کلزا

وزارت جهاد کشاورزی670670نصرت اله ستاریبانک کشاورزیابهر روستای عمید آباد2ابهرزنجان

1ایجرودزنجانفرش بافی1550
زنجان ایجرود روستای 

خانجین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نصیبه نیک نژادپست بانک

1سلطانیهزنجانپرورش گوسفند1551
زنجان سلطانیه روستای 

خیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500نصیر حیدریبانک کشاورزی

1ابهرزنجانمعرق چوب1552
ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای امیر بستاق
150150نعمت بختیاریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سلطانیهزنجانقالیبافی1553
زنجان سلطانیه روستای 

چپدره
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050نعیمه عباسیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی11601160نقی قاضیلوبانک کشاورزیروستای چیر2زنجانزنجانگاو دورگ شیری1554

1555

طرح توجیهی 

را30گوسفندداشتی

سی

1ایجرودزنجان
روستایی -ایجرود-زنجان

سفیدکمر
وزارت جهاد کشاورزی11101110نقی برکاتیبانک کشاورزی

256256نورعلی عیوضیصندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستای ورجوشان1خدابندهزنجانخرید خودرو1556
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

بانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1557
نوش آفرین 

محبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نیمتاج نوروزیصندوق کارآفرینی امیدزنجان روستای مهراباد1زنجانزنجانفرش بافی1558

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1559
روستای -ایجرود - زنجان

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر عباسیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050هاجر قیداریبانک کشاورزیروستای آغزوج- سلطانیه1سلطانیهزنجانقالیبافی1560
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1ماهنشانزنجانگلیم بافی1561
ماهنشان خ شهریارکوچه 

5ارغوان
4040هاجر کاکاییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر محمودیپست بانکزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانفرش بافی1562

وزارت جهاد کشاورزی16001600هادی بیاتپست بانکروستای اندآباد سفلی2زنجانزنجانگوسفند افشار داشتی1563

1564

تولید انواع مکمل 

دارویی و غذایی بر 

پایه آجیل و خشکبار

10زنجانزنجان
زنجان روستای سایان 

کارگاه تولیدی سویق
صندوق کارآفرینی امید

هادی تندرو 

خشک نودهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1565
پرورش گاو شیری 

 راسی200
وزارت جهاد کشاورزی2840028400هادی حسنیبانک کشاورزیابهر روستای قفس آباد20ابهرزنجان

1566
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده زرین آباد روستای 

ارقین بالغ

256256هادی خدابنده لوصندوق کارآفرینی امید
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

10ماهنشانزنجانشمش سرب1567
ماهنشان شهرک صنعتی 

انگوران
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000هادی دوستیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی800800هادی عباسیپست بانکروستای ملک باغی1زنجانزنجانگوسفند افشار داشتی1568

1569
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای عینجیک
256256هادی محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

وزارت جهاد کشاورزی19501950هاشم حیدریبانک کشاورزیروستای قزلجه3ایجرودزنجانخرید کمباین1570

1ایجرودزنجانگوسفند داشتی1571
زنجان ایجرود روستای 

باریکاب
وزارت جهاد کشاورزی540540هاشم کردلوبانک کشاورزی

100100هما میرزائیصندوق کارآفرینی امیدروستای هزاررود1طارمزنجانلباسهای محلی1572
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1خدابندهزنجانپرورش زنبور عسل1573
استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای سیامان
بانک کشاورزی

همزعلی 

محمدی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی410410

وزارت جهاد کشاورزی160160وحید باباییصندوق کارآفرینی امیدقره چمن-کردناب-سلطانیه1سلطانیهزنجانکشت زعفران1574

1575
 50گوسفند داشتی 

راس
پست بانکروستای نوکیان2طارمزنجان

وحید بندری 

ماسوله
وزارت جهاد کشاورزی890890

1576
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

ترکانده
وزارت جهاد کشاورزی13851385وحید حنیفه لوبانک کشاورزی

1577
تولید ادوات 

کشاورزی و دامداری
4سلطانیهزنجان

زنجان شهرستان سلطانیه 

روستای ویر خ ولیعصر خ 

شهدا

صندوق کارآفرینی امید
وحید حیدری 

مهر
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

1578
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای اوچ 

تپه
وزارت جهاد کشاورزی200200وحید خداییصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی890890وحید ریاحیبانک توسعه تعاونهارون آباد علیا2طارمزنجان50گوسفند داشتی 1579

1580
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

وزارت جهاد کشاورزی12401240وحید شعبانیبانک کشاورزی

4طارمزنجانتولید نمک زیتون1581
بخش - شهرستان طارم 

روستای ارشت- چورزق 
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500وحید قبادیانپست بانک

1582
نوسازی گوسفند 

 راسی50داشتی 
2خرمدرهزنجان

خرمدره روستای ویستان 

پایین
وزارت جهاد کشاورزی12601260وحید کرمیبانک کشاورزی
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1583
تولید نشا سبزی و 

صیفی در گلخانه
2زنجانزنجان

 اراضی 7زنجان بخش 

روستای کوشکن شهرک 

1088گلخانه ای قطعه 

وزارت جهاد کشاورزی15001500وحیده بدریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050وحیده گنج خانلوبانک کشاورزیطالبیه- سلطانیه 1سلطانیهزنجانقالیبافی1584

1585
مجموعه تفریحی 

رفاهی
50ابهرزنجان

استان زنجان شهرستان ابهر 

قیدار - جاده ابهر3کیلومتر 

روستای میمون دره سمت 

چپ

70007000ولی اهلل کمالیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1586
بسته بندی حبوبات 

و غالت و برنج
5خرمدرهزنجان

شهرستان - استان زنجان

روستای نصیر - خرم دره

ضلع شمالی جاده - آباد 

ترانزیت مابین هیدج و 

نصیرآباد جنب کارگاه 

خوراک دام زرین دانه

وزارت جهاد کشاورزی25002500ولی اله بهروزیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500ولی اله حاجی لوصندوق کارآفرینی امیدروستای ولیدر2طارمزنجان30گوسفند داشتی1587

1588

گسترش سالن 

غذاخوری گردشگری 

و خرید تجهیزات

2خدابندهزنجان
خدابنده روستای حصار سه 

راهی کرسف
800800ولی اله فتحیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستای زرند1خدابندهزنجانپرورش زنبور عسل1589
ولی اله کرمی 

زرندی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1590
 50گوسفند داشتی 

راسی
بانک کشاورزیخرمدره روستای اسالم آباد2خرمدرهزنجان

ولی محمد 

کاظمی
وزارت جهاد کشاورزی12601260
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2ایجرودزنجانپرورش ماهی قزل آال1591
زنجان شهرستان ایجرود 

حلب روستای حاجی قشالق
وزارت جهاد کشاورزی15001500وهاب همتی آذرصندوق کارآفرینی امید

1طارمزنجانجاجیم بافی1592
زنجان شهرستان طارم 

روستای مورستانه
100100یاخچی تریاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1593
واحد پرورش گاو 

 راس15شیری 
وزارت جهاد کشاورزی800800یداله باباییبانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای قلعه2سلطانیهزنجان

2طارمزنجانتراکتور باغی1594
زنجان شهرستان طارم 

روستای الزین
وزارت جهاد کشاورزی320320یداله شمسپست بانک

1595
دام سبک گوسفند 

راس100افشار 
2ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای ارزه 

خوران
وزارت جهاد کشاورزی750750یداله طهماسبیبانک کشاورزی

1596
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

وزارت جهاد کشاورزی13201320یعقوب احمدیبانک کشاورزی

1597
خدمات کشاورزی 

مکانیزاسیون
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی17501750یعقوب امینیبانک کشاورزیزنجان ایجرودگالبر7ایجرودزنجان

4848یمن مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجانگلیم بافی1598
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1599
پرورش و اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
1خدابندهزنجان

خدابنده روستای دوتپه 

سفلی
بانک توسعه تعاون

یوسف بهرامی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی250250

3طارمزنجانگوسفندداشتی1600
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای گیلوان
وزارت جهاد کشاورزی24002400یوسف قنبریبانک توسعه تعاون
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3ماهنشانزنجاندامداری1601

شهرستان - استان زنجان 

- دهستان پری - ماهنشان 

روستای قره آغاج سفلی

وزارت جهاد کشاورزی27402740یوسف مغانلوبانک کشاورزی

1602

خدمات 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

2زنجانزنجان

زنجانرود دهستان چایپاره 

بال رو ستای قره بو طه 

849پالی 

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی24001440یوسف مهدیونبانک توسعه تعاون

1603
دامپروری گوسفند 

دشتی
3ماهنشانزنجان

روستای قره -دندی-زنجان

درق
وزارت جهاد کشاورزی26872687یونس نوریبانک کشاورزی

سایر250250اباذر عزیزیبانک کشاورزیخدابنده روستای قرامحمد1خدابندهزنجانگوسفند داشتی1604

1605
دام سبک گوسفند 

داشتی
بانک کشاورزیماهنشان روستای میراخور1ماهنشانزنجان

اباسلط صحبتی 

راد
سایر200200

1606
تولید کننده کنسرو 

زیتون
سایر300300اباصلت عبدیپست بانکطارم روستای ونیسر1طارمزنجان

2خدابندهزنجاندامپروری1607
-شهر سجاس -زنجان 

روسنای چنگور
سایر250250ابوالفضل یعقوبیبانک کشاورزی

2خدابندهزنجاندامپروری1608
زنجان خدابنده روستای 

صالح آباد
سایر250250اثمر افشاریبانک کشاورزی

پست بانکروستای دوتپه سفلی2خدابندهزنجانخیاطی1609
احمد اصغری 

دوتپه سفلی
سایر200200

1خدابندهزنجانپرورش گاو شیری1610
-سجاسرود-خدابنده-زنجان

روستای دولجین
بانک کشاورزی

احمد افشار 

دولجینی
سایر250250

1611
پرورش گوسفند 

داشتی
3خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای سو کهریز خ 

2دستغیب ک شاهد پ

سایر350350احمد اکبریبانک کشاورزی

سایر300300احمد ترکیبانک کشاورزیروستای نورین1ابهرزنجانگوسفنداری1612
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1613
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400احمد حیدریپست بانکروستای حبش1زنجانزنجان

سایر300300احمد خلجی پوربانک کشاورزیروستای تقی کندی1زنجانزنجانزنبورداری1614

سایر300300احمد نجاتیبانک کشاورزیابهر روستای کوی نیک1ابهرزنجانگوسفنداری1615

بانک کشاورزیروستای حسام آباد2خدابندهزنجاندامپروری1616
احمدعلی 

اسکندری
سایر250250

سایر250250ارسالن مردنلوبانک کشاورزیروستای صالح آباد2خدابندهزنجاندامداری1617

سایر400400ارشد محمدیبانک کشاورزیروستای داش بالغ1زنجانزنجانگوسفند داشتی1618

1619
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر420420اسماعیل اشتریبانک کشاورزیروستای داش بالغ1زنجانزنجان

1620
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

سفید کمر
بانک توسعه تعاون

اسماعیل 

محمدی
سایر400400

1621
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400اسماعیل وفاپست بانکروستای اندآباد علیا1زنجانزنجان

1طارمزنجانکشاورزی1622

استان زنجان شهرستان 

طارم روستای قانقلی چای 

سفلی

سایر250250اصغر طاهریپست بانک

سایر250250اصغر عاشوریبانک کشاورزیروستای پسکوهان2خدابندهزنجاندامپروری1623

سایر250250اصغر گنج خانیبانک کشاورزیروستای خنداب2خدابندهزنجاندامپروری1624

1625
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

استان زنجان شهرستان 

ماهنشان دهستان قلعه 

جوق سیاه منصور

بانک کشاورزی
اصغر محمدی 

فرد
سایر200200
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1ایجرودزنجانگوسفند داشتی1626
شهرستان ایجرودروستای 

قره سعید
سایر400400افضل کریمیبانک کشاورزی

1627
پرورش )دامپروری 

(گاو
سایر400400اکبر خاتمیبانک کشاورزیروستای قلتوق1زنجانزنجان

1سلطانیهزنجانگوسفند داشتی1628
زنجان سلطانیه روستای 

خیرآباد
سایر250250اکبر دوستیبانک کشاورزی

1629
پرورش گوسفند 

 راسی20داشتی 
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

قره قیه
سایر250250اکبر محمدیبانک کشاورزی

1طارمزنجاناصالح و احیا باغات1630
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای پاوه رود
سایر350350اهلل یار محرمیپست بانک

2طارمزنجانخرید تراکتور یاغی1631
زنجان شهرستان طارم 

روستای ارشت
صندوق کارآفرینی امید

امام وردی 

حیدری
سایر480480

1632
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400امیر ابراهیم خانیبانک کشاورزیروستای اردین1زنجانزنجان

1633
پرورش گوسفند 

داشتی
2خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای فلج خ شهید 

21رجایی پالک 

سایر350350امین بابایی فلجیبانک کشاورزی

1طارمزنجاناصالح و احیا باغات1634
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای دستجرده
سایر300300ایرج عبدیصندوق کارآفرینی امید

1635
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400آرامعلی قاسمیبانک کشاورزیروستای محمودآباد1زنجانزنجان

1636
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

ماهنشان پری روستای 

خندقلو
بانک کشاورزی

آیت اله نصیری 

وطن
سایر200200
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1637
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر300300آیت حسینیبانک کشاورزیروستای تقی کندی1زنجانزنجان

1سلطانیهزنجانگوسفند داشتی1638
زنجان سلطانیه روستای 

کردناب
سایر240240باقر باباییبانک کشاورزی

1639
پرورش )دامپروری 

(گاو
سایر200200باقر غفاریبانک کشاورزیروستای پاپایی1زنجانزنجان

1640
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر300300برجعلی باقریبانک کشاورزیروستای مشکین1زنجانزنجان

1طارمزنجانگاو دو رگ شیری1641
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای هارون آباد
سایر200200بگ میرزا جعفریبانک توسعه تعاون

1طارمزنجاناصالح و احیا باغات1642

استان زنجان شهرستان 

طارم روستای شقاقی 

چورزق

سایر300300بهرام مهدیخانیپست بانک

سایر250250بهروز مرادیبانک کشاورزیخدابنده روستای کوسج آباد2خدابندهزنجاندامپروری1643

1644
پرورش گوسفند 

داشتی
2خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای پالس جنب مسجد 

روستا

سایر350350بهروز مرادیبانک کشاورزی

سایر250250بهزاد محمدیبانک کشاورزیخدابنده روستای هیرآباد2خدابندهزنجاندامپروری1645

1طارمزنجانگاوداری1646
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای ایچ
پست بانک

بهمن بیستونی 

مداح
سایر250250

1647
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

کردناب
سایر240240بهمن دوستیبانک کشاورزی

1648
پرورش گوسفند 

داشتی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

االچمن
سایر400400بهمن قاسمیپست بانک
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1649
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400بیت اله احمدیبانک کشاورزیروستای محمودآباد1زنجانزنجان

بانک کشاورزیروستای کوچ تپه2خدابندهزنجاندامپروری1650
بیت اله 

اسفندیاری
سایر250250

2زنجانزنجانگوسفند داشتی1651

 کیلومتری 30- زنجان 

روستای کرده - جاده تهران 

ناب

سایر500500بیت اله هاشمیبانک کشاورزی

1652
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400پرویز نوروزیپست بانکروستای دوالناب1زنجانزنجان

1زنجانزنجانزنبور داری1653

 4فاز.زنجان گلشهر

محل  - 4510 ق 3شایسته

اجرای طرح روستای 

اغلبیگ سفلی

سایر200200تقی محمدیبانک کشاورزی

1طارمزنجانآبیاری تحت فشار1654
استان زنجان شهرستان 

روستای ونیسر-طارم 
سایر250250تقی مرادیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای گل بالقی1زنجانزنجاندامپروری1655
تیمور 

شیرمحمدی
سایر400400

سایر250250جابر نصیریبانک کشاورزیروستای هیرآباد2خدابندهزنجاندامپروری1656

1طارمزنجانمزرعه زیتون1657
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای کهیا
سایر400400جمال اسدیبانک توسعه تعاون

1658
گلخانه هیدروپونیک 

توت فرنگی
14زنجانزنجان

 جاده زنجان 12کیلو متر 

میانه نرسیده به روستای 

چیر جنب باغ تاالر گلسار 

گلخانه توت فرنگی

بانک کشاورزی
جمال امانی 

اختصار
سایر12001200

1659
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400جمشید نصیریبانک کشاورزیرووستای بلوغ1زنجانزنجان
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سایر250250جمشید نوریبانک کشاورزیزنجان سلطانیه چشمه سار1سلطانیهزنجانگوسفند داشتی1660

1661
دام سبک گوسفند 

داشتی
سایر200200جواد بخشیبانک کشاورزیماهنشان روستای ساراغل1ماهنشانزنجان

1662
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ایچ
سایر200200جواد شاهمرادیبانک کشاورزی

1طارمزنجانگاوداری1663
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای ونی سر
سایر200200جواد صادقلوپست بانک

1664
 30گوسفند داشتی 

راسی
2ایجرودزنجان

شهرستان - استان زنجان 

بخش حلب - ایجرود 

روستای آرمتلو

سایر400400حاجعلی صادقیبانک کشاورزی

سایر300300حامد داوریبانک کشاورزیابهر روستای چنگ الماس1ابهرزنجانگوسفنداری1665

1666
پرورش گوسفند 

داشتی
2خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای پالس روبروی 

مسجد

سایر300300حامد رضاییبانک کشاورزی

1ماهنشانزنجانصنایع دستی و گلیم1667
شهرستان - استان زنجان 

روستای ینگجه- ماهنشان 
صندوق کارآفرینی امید

حبیبه حقیقی 

جم
سایر100100

سایر300300حسن اسدیبانک کشاورزیروستای دواسب1زنجانزنجانزنبورداری1668

سایر250250حسن امینیبانک کشاورزیروستای خنداب2خدابندهزنجاندامپروری1669

2طارمزنجانمزرعه زیتون1670

استان زنجان شهرستان 

طارم شهر اب بر خیابان 

رسالت

صندوق کارآفرینی امید
حسن رضا 

عماری
سایر250250

1طارمزنجانگاوداری1671
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای گوهر
سایر250250حسن سلمانیپست بانک
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1672
زنبورداری و فرآوری 

عسل
1طارمزنجان

-بخش چورزق-طارم-زنجان

روستای شقاقی جزال
سایر300300حسن محمدیپست بانک

سایر400400حسن مددیبانک کشاورزیابهر روستای نورین1ابهرزنجانگوسفند داشتی1673

2خدابندهزنجاندامپروری1674
روستای قوشه - خدابنده 

کند
سایر250250حسنعلی عباسیبانک کشاورزی

2خدابندهزنجاندامپروری1675
شهرستان -استان زنجان

روستای صالح اباد-خدابنده
سایر250250حسین بابا خانیبانک کشاورزی

سایر400400حسین رضاییبانک کشاورزیروستای بهرام بیگ1زنجانزنجاندامپروری1676

سایر250250حسین صفریبانک توسعه تعاونطارم شهر اببر1طارمزنجانکشاورزی عمومی1677

سایر250250حسین عسگریبانک کشاورزیخدابنده روستای ابداالر2خدابندهزنجاندامپروری1678

1ایجرودزنجانگوسفند داشتی1679
شهرستان ایجرودروستای 

احمد کندی
بانک کشاورزی

حسین 

محمدخانی
سایر400400

سایر250250حسین محمدیبانک کشاورزیروستای قلعه جوق2خدابندهزنجاندامپروری1680

بانک کشاورزیروستای کشک آباد2خدابندهزنجاندامپروری1681
حسین مرادی 

نژاد
سایر250250

1682
پرورش گوسفند 

داشتی
3خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای سو کهریزخ شهید 

4چمران پالک 

سایر350350حسین میرزاخانیبانک کشاورزی

1683
پرورش گوسفند 

داشتی
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

قلعه جوق
سایر230230حسینعلی تقی لوبانک کشاورزی

2خدابندهزنجاندامپروری1684
خدابنده روستای شهید 

چمنی
بانک کشاورزی

حسینعلی 

جعفری
سایر250250
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1طارمزنجانگوسفند داشتی1685

استان زنجان شهرستان 

طارم بخش مرکزی روستای 

هزاررود

سایر250250حسینعلی عزیزیصندوق کارآفرینی امید

1686
- پرورش گوسفند 

داشتی
سایر400400حمداله اسدیپست بانکروستای شقاقی چورزق1طارمزنجان

1طارمزنجانزنبور داری1687
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای باکلور
سایر470400حمید آتش نوربانک توسعه تعاون

3خرمدرهزنجانرشته بری1688

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای سو کهریز خ امام 

میدان معلم

سایر400400حمید برجیبانک کشاورزی

1طارمزنجانگاوداری1689

استان زنجان شهرستان 

طارم روستای هزارود علیا 

خیابان دربند

سایر250250حمید عزیزیپست بانک

1طارمزنجانآبیاری تحت فشار1690
استان زنجان شهرستان 

شهر چورزق-طارم 
سایر144144حمید محمدیبانک کشاورزی

1691
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

المکی
بانک کشاورزی

حمیدرضا اله 

وردی
سایر200200

1692
پرورش )دامپروری 

(گاو
بانک کشاورزیروستای رامین1زنجانزنجان

حمیدرضا 

پیرمحمدی
سایر350350

1طارمزنجانگاوداری1693
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای شیت
بانک توسعه تعاون

حمیدرضا 

حسامی
سایر250250

سایر400350حیدر اسفندیاریبانک توسعه تعاونروستای کوچ تپه2خدابندهزنجاندامپروری1694

سایر200200خالق حسنیبانک کشاورزیماهنشان روستای سرپل1ماهنشانزنجانگاوداری1695

سایر400400خانعلی حیدریبانک کشاورزیروستای زنگی کوه1زنجانزنجاندامپروری1696

1ماهنشانزنجانصنایع دستی و گلیم1697
-شهرستان ماهنشان-زنجان

روستای وهران
بانک کشاورزی

خانم جان 

عسگری
سایر5050
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2خدابندهزنجاندامپروری1698
شهرستان خدابنده روستای 

نهروان
سایر250250خداداد محمدیبانک کشاورزی

سایر450450خسرو اسدیصندوق کارآفرینی امیدروستای چورزق1طارمزنجانخرید تراکتور1699

1700
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

واالیش
سایر240240خیراله گروسیبانک کشاورزی

سایر250250دادشعلی شیریبانک کشاورزیروستای قلعلی-خدابنده1خدابندهزنجاندامداری1701

1702
پرورش گوسفند 

داشتی
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

چوزوک
بانک کشاورزی

داود پرچکانی 

چوزکی
سایر250250

سایر200200داود محمدیبانک کشاورزیروستای گل تپه1زنجانزنجاندامپروری1703

1704
 50گوسفند داشتی

راسی
3ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی کند سیدلر جامع 

السراء

سایر17001700داوود عسگریبانک کشاورزی

1705
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

روستای - دندی - زنجان 

دوز کند
سایر200200دلبر محمدیبانک کشاورزی

1سلطانیهزنجانگوسفند داشتی1706
زنجان سلطانیه روستای 

واالیش
سایر204204ذکراله گروسیبانک کشاورزی

1طارمزنجانزنبور داری1707
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای کهیا
سایر250250رامین لطفىصندوق کارآفرینی امید

سایر200200رامین احمدیبانک کشاورزیروستای محمود آباد1زنجانزنجاندامداری1708

سایر250250رامین محمدیبانک کشاورزیخدابنده سهرورد2خدابندهزنجانپرورش زنبور1709

1710
 50گوسفند داشتی 

راسی
3ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی کند سیدلر جامع 

السراء

سایر17001700رحمن عسگریبانک کشاورزی

سایر300300رحیم دودانگهبانک کشاورزیابهر روستای گل تپه1ابهرزنجانگوسفند داشتی1711



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 

1712
پرورش گوسفند 

داشتی
بانک کشاورزیروستای زاغج1خدابندهزنجان

رسول زین 

العابدین
سایر250250

1طارمزنجانپرورش گاو شیری1713
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای هزاررود
سایر300300رسول عباسیپست بانک

1714
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400رسول غیاثبانک کشاورزیروستای جوره کندی1زنجانزنجان

1715
 30پرورش گوسفند 

راسی
سایر200200رسول قاسمیبانک کشاورزیروستای آالچمن2ایجرودزنجان

1716
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400رضا حاجی میریبانک کشاورزیروستای باغ1زنجانزنجان

1717
پرورش )دامپروری 

(گوسفند داشتی
سایر200200رضا سعادتی خواهبانک کشاورزیروستای کناوند1زنجانزنجان

سایر250250رضا شیرازیبانک کشاورزیکرسف خ حکیم2خدابندهزنجانپرورش زنبور عسل1718

1طارمزنجاناصالح و احیا باغات1719
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای ده بهار
سایر250250رضا علی نصیریپست بانک

سایر200200رضا محبیپست بانکروستای تقی کندی1زنجانزنجاندامپروری1720

سایر300300رضا نجفیصندوق کارآفرینی امیدتشویر- طارم - زنجان1طارمزنجانزنبورداری1721

1722
دام سنگین گاو 

شیری
سایر200200رمضان چراغیبانک کشاورزیماهنشان روستای ساراغل1ماهنشانزنجان

1723
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر200200روح اله انصاریپست بانکروستای دهشیر علیا1زنجانزنجان



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 

1724
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر250250روح اله انصاریپست بانکروستای دهشیر علیا1زنجانزنجان

1طارمزنجانگاو شیری1725
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای کوهکن علیا
سایر400400زهرا جعفریبانک توسعه تعاون

1ماهنشانزنجانصنایع دستی و گلیم1726
شهرستان - استان زنجان 

انگورا ن- ماهنشان 
سایر100100زهرا شمسیبانک توسعه تعاون

1727
 30گوسفند داشتی 

راسی
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی کند جامع السرا
سایر10001000زهرا عسگریبانک کشاورزی

1728
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

آقبالغ
بانک کشاورزی

زیداله جعفری 

صدیقی
سایر400400

سایر250250زیداله موالییبانک توسعه تعاونابهر روستای کینه ورس1ابهرزنجانگوسفندداری1729

بانک توسعه تعاونماهنشان خ اسالم ک مولوی1ماهنشانزنجانارماتوربندی1730
زین العابدین 

ملکی
سایر100100

سایر100100زینب اسالمیپست بانکروستای شرور2خدابندهزنجانصنایع دستی و گلیم1731

1ایجرودزنجانگوسفند داشتی1732
زنجان ایجرود روستای 

چاپوق
سایر400400سجاد دوستیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250سجاد محمدیبانک کشاورزیخدابنده روستای اسالم آباد2خدابندهزنجاندامپروری1733

سایر250250سجاد یعقوبیبانک کشاورزیروستای چنگور1خدابندهزنجانگوسفند داشتی1734

1735
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
بانک کشاورزیروستای اردین1زنجانزنجان

سعید ابراهیم 

خانی
سایر400400



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 

1736
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر200200سعید احمدیبانک کشاورزیروستای محمود آباد1زنجانزنجان

1737
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر300300سعید بیاتبانک کشاورزیروستای اندآباد سفلی1زنجانزنجان

1738
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر300300سعید حیدریبانک کشاورزیروستای جوره کندی1زنجانزنجان

1طارمزنجانزنبورداری1739

استان زنجان شهرستان 

شهر چورزق روستای 

شقاقی جزال

سایر400400سعید خلیلیپست بانک

1طارمزنجانگاو شیری1740
استان زنجان شهرستان 

روستای کوهکن علیا- طارم 
سایر300300سعید عماریپست بانک

1741
پرورش گوسفند 

داشتی
2خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای الوند خ امام پالک 

125

سایر350350سعید محمد لوبانک کشاورزی

1742
-دامداری سبک

(بره)پرورش گوسفند
1خدابندهزنجان

شهرستان -استان زنجان

-بخش بزینه رود- خدابنده 

روستای غالم ویس

سایر250250سعید یاریبانک کشاورزی

سایر250250سکینه محمودیبانک کشاورزیروستای گوگجه ییالق2خدابندهزنجاندامپروری1743

بانک کشاورزیروستای بیگم اغا- خدابنده 2خدابندهزنجانپرورش دام سبک1744
سلطانعلی 

احمدی
سایر250250

سایر5050سمن ناز حسنیبانک کشاورزیماهنشان روستای میراخور1ماهنشانزنجانصنایع دستی و گلیم1745

1ایجرودزنجانگوسفند داشتی1746
بخش حلب ینگی -ایجرود 

کند جامع سرا
سایر400400سمیه عسگریبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1747
پرورش )دامپروری 

(گاو
بانک کشاورزیروستای آزاد علیا1زنجانزنجان

سید داود 

موسوی قاسمی
سایر400400

بانک کشاورزیروستای خنداب2خدابندهزنجاندامداری1748
سید محمد 

هاشمی
سایر250250

بانک کشاورزیابهر روستای کماجین1ابهرزنجانگوسفنداری1749
سید مهدی 

ابراهیمی
سایر450450

1طارمزنجانراس5گاو شیری 1750
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای هزاررود سفلی
بانک توسعه تعاون

سیدحافظ 

محمدی
سایر250250

بانک توسعه تعاونابهر روستای عباس آباد1ابهرزنجانگوسفنداری1751
سیدحسن 

هاشمی ستوده
سایر250240

1752
پرورش گوسفند 

 راسی30داشتی 
2ایجرودزنجان

شهرستان - استان زنجان 

نکتو- ایجرود 
سایر250250سیدرضا صمدیبانک کشاورزی

1طارمزنجانزنبورعسل1753
شهرستان طارم روستای 

هزاررود علیا
بانک توسعه تعاون

سیدرضا موسوی 

هزاررود
سایر220200

1سلطانیهزنجانگوسفند داشتی1754
زنجان سلطانیه روستای 

حسین آباد
بانک کشاورزی

سیدسجاد 

موسوی
سایر240240

بانک توسعه تعاونزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانخیاطی1755
سیدمجتبی 

موسوی ویری
سایر300300

1طارمزنجانکشت نهال بذر1756
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای آستاکل
پست بانک

سیدمحمدتقی 

محمدی
سایر200200

1طارمزنجاندامداری1757
زنجان شهرستان طارم 

روستای ونیسر
بانک توسعه تعاون

سیدمنصور 

موسوی
سایر200200

سایر250250سیفعلی میرزاییبانک کشاورزیروستای منطش2خدابندهزنجاندامپروری1758

1ماهنشانزنجانفرش بافی1759
ماهنشان بافت قدیم خ 

شهید باکری
سایر100100شهال سهابیصندوق 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 

سایر400400صدقعلی اربطیپست بانکروستای اربط1زنجانزنجانگوسفند داشتی1760

صندوق کارآفرینی امیدزنجان ایجرود شهر حلب2ایجرودزنجانمهدکودک1761
صفیه دوست 

پناهی
سایر300300

1762
پرورش گوسفند 

 راسی30داشتی 
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

قره داغ
سایر200200صمد مرادیبانک کشاورزی

سایر200200صیاد بیاتپست بانکروستای آق بالق1زنجانزنجاندامداری1763

سایر300300طاهر کریمیپست بانکطارم روستای کهیا1طارمزنجان30گوسفند داشتی 1764

1765
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

زنجان ماهنشان پری تات 

قشالق
سایر200200ظهیر شایانبانک کشاورزی

سایر400400عباس رضائیپست بانکطارم روستای جزال1طارمزنجان راس5گاو شیری 1766

صندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجانپرورش زنبور عسل1767
عباس طاهری 

فرد
سایر300300

1768
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

ماهنشان پری روستای 

خضر چوپان
سایر200200عباس فرهادی نیابانک کشاورزی

سایر250250عباس قره بگلوبانک کشاورزیروستای شعبان1خدابندهزنجاندامداری1769

سایر300300عبداهلل کریمیبانک کشاورزیروستای شیالندر1زنجانزنجانزنبورداری1770

1771
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

روستای قره - ماهنشان 

داش
بانک کشاورزی

عبداله محمدی 

قره داش
سایر200200

1772
 30گوسفند داشتی 

راسی
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی کند جامع السرا
سایر700700عذرا عسگریبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

سایر400400عذرا فتحیپست بانکابهر روستای عباس آباد1ابهرزنجانگوسفنداری1773

بانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانگوسفند داشتی1774
عزت اله 

حضرتقلی
سایر239239

1775
- پرورش گوسفند 

داشتی
1طارمزنجان

استان زنجان شهرستان 

طارم روستای سیاه ورود
سایر250250عزیز علی غریبیپست بانک

1776
 30گوسفند داشتی 

راسی
2ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

قمچقای
سایر10801080عصمت عسگریبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای بیجقین2خدابندهزنجاندامپروری1777
علی احدی 

بیجقینی
سایر250250

1778
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر200200علی احمدیبانک کشاورزیروستای محمودآباد1زنجانزنجان

1779
پرورش گوسفند 

داشتی
2خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای اردجین خ امام ک 

251+1 پالک 1بوستان 

سایر300300علی احمدیبانک توسعه تعاون

1780
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

سایجالو
سایر237237علی اسکندریبانک کشاورزی

2خدابندهزنجاندامپروری1781
روستای کوسج - خدابنده 

آباد
بانک کشاورزی

علی اصغر 

سلیمانی
سایر250250

سایر250250علی اکبریبانک کشاورزیروستای پابند2خدابندهزنجاندامپروری1782

1ایجرودزنجانپرورش گاو شیری1783
زنجان ایجرود روستای 

چاپوق
سایر400400علی امیریبانک کشاورزی

سایر150150علی آذربانک کشاورزیروستای آغکند1زنجانزنجانصنایع دستی و گلیم1784



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 

1785
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
1زنجانزنجان

بخش قره پشتلو روستای 

محمود آباد
سایر400400علی باباییبانک کشاورزی

1786
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

کردناب
سایر250250علی بابائیبانک کشاورزی

1787
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

شهرستان - استان زنجان 

انگوران - دندی - ماهنشان 

روستای کوسج سفلی- 

بانک کشاورزی
علی پناه مرنگی 

ینگجه
سایر200200

1طارمزنجانگاوداری1788
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای کمر کوه
سایر250250علی پور یوسفبانک توسعه تعاون

1789
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر200200علی تیموریپست بانکروستای بهرام بیگ1زنجانزنجان

1790
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400علی حسنیبانک کشاورزیروستای نصیرآباد1زنجانزنجان

پست بانکزنجان روستای ملک باغی1زنجانزنجانفرشبافی1791
علی حسین 

محبی
سایر200200

سایر400400علی حیدریپست بانکروستای تقی کندی1زنجانزنجانگوسفند داشتی1792

سایر250250علی خدابنده لوبانک کشاورزیروستای اردهین2خدابندهزنجاندامپروری1793

سایر250250علی خداکرمپست بانکروستای زونق1خدابندهزنجاندامداری1794

سایر400400علی داد افشاربانک کشاورزیابهر روستای برزابیل1ابهرزنجانگوسفنداری1795

1796
پرورش گوسفند 

داشتی
3خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای پالس جنب مسجد
بانک کشاورزی

علی رسولی 

پالسی
سایر350350

سایر250250علی رمضانیبانک کشاورزیروستای منطش2خدابندهزنجاندامپروری1797



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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سایر300300علی شیروانیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای الگزیر1ابهرزنجانگاو داری1798

سایر300300علی صالحیپست بانکطارم روستای جیا- زنجان 1طارمزنجانکشاورزی1799

1800
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر300300علی قاسمی نژادبانک کشاورزیروستای محمودآباد1زنجانزنجان

1801
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

زنجان دندی روستای 

خاینیک
بانک کشاورزی

علی کشاورز 

پناهی
سایر200200

سایر200200علی گنج خانلوبانک کشاورزیروستای خنداب1خدابندهزنجانعکاسی1802

سایر250250علی محمدیپست بانکروستای استاکل- طارم1طارمزنجانراس5گاو شیری 1803

بانک توسعه تعاونابهر روستای قفس آباد1ابهرزنجانگوسفنداری1804
علی محمدی 

زاده
سایر250250

سایر300300علی مرادیپست بانکابهر روستای گل تپه1ابهرزنجانگوسفنداری1805

سایر250250علی ندرلوبانک کشاورزیروستای ذوینق2خدابندهزنجاندامپروری1806

1طارمزنجانتولید کابینت1807

استان زنجان شهرستان 

طارم شهر اب بر خیابان 

توحید

سایر400400علی نصیریپست بانک

بانک کشاورزیروستای قزلبالغ2خدابندهزنجاندامپروری1808
علیرضا خدابنده 

لو
سایر250250

بانک کشاورزیروستای دوتپه سفلی2خدابندهزنجاندامپروری1809
علیرضا ولی 

دوتپه سفلی
سایر250250

بانک کشاورزیابهر روستای قشالق1ابهرزنجانگوسفندداری1810
علیمردان 

دودانگه باالخانی
سایر300300

1811
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر250250عمران مقدمیبانک کشاورزیروستای حبش1زنجانزنجان



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1812
دام سبک گوسفند 

داشتی
سایر200200عیسی صادقیبانک کشاورزیماهنشان روستای رز1ماهنشانزنجان

1طارمزنجانصنایع دستی و گلیم1813
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای سرخه میشه
سایر200200غفار تقی لوصندوق کارآفرینی امید

سایر200200فاطمه عسگریبانک توسعه تعاونماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانخیاطی1814

1طارمزنجاندامداری1815
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای کوهکن
سایر250250فتح اله یوسفیپست بانک

سایر300300فرضعلی خلجیپست بانکروستای تقی کندی1زنجانزنجانگوسفند داشتی1816

1817
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
بانک کشاورزیروستای نظام آباد1زنجانزنجان

فرهاد جمال 

خانی
سایر400400

1818
عکاسی و فیلم 

برداری
1طارمزنجان

استان زنجان شهرستان 

طارم دهستان درام خیابان 

(ره)امام خمینی 

سایر300300فرهاد مرتضویصندوق کارآفرینی امید

2طارمزنجاناصالح و احیای باغ1819
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای رزه بند
سایر300300فریبرز لطفیپست بانک

1820
فرآوری کنسرو 

زیتون و ترشیجات
1طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

روستای هندی کندی
سایر490490فریده عسگریپست بانک

1821
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1خدابندهزنجان

خدابنده بخش مرکزی 

روستای زرین گل
پست بانک

فریدون ارومیه 

زرین گل
سایر260260

سایر300300فریدون بهرامیبانک کشاورزیابهر روستای عباس آباد1ابهرزنجانگوسفنداری1822

1823
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر420420فضایل اشتریبانک کشاورزیروستای داش بالغ1زنجانزنجان



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1824
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر200200فضاییل مظفریپست بانکروستای جلیل آباد1زنجانزنجان

1خدابندهزنجانگلیم بافی1825
- شهرستان خدابنده 

روستای آبی سفلی
سایر150150فهمیده شفیعیپست بانک

1طارمزنجانزنبور داری1826
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای جزال
سایر400400فیروز غالمیصندوق کارآفرینی امید

سایر200200فیروز کریمیبانک کشاورزیماهنشان روستای ساراغل1ماهنشانزنجانگاوداری1827

1828
آبیاری تحت فشار 

قطره ای
1طارمزنجان

استان زنجان شهرستان 

طارم روستای کهیا
سایر300300فیض اله اسدیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونابهر روستای زره باش1ابهرزنجانگوسفنداری1829
قدرت اله دایی 

زره باشی
سایر250250

1طارمزنجانصنایع دستی و گلیم1830
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای سرخه میشه
سایر200200قدیر نجفیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250قدیمعلی سیفیبانک کشاورزیخدابنده روستای ترپاخلو2خدابندهزنجاندامپروری1831

سایر200200قربانعلی عسگریبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانگاوداری1832

1طارمزنجانپرورش گاو شیری1833
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای قالت
سایر250250قنبر دهقانیبانک توسعه تعاون

سایر250250قیاس علی محبیبانک کشاورزیروستای چنگوری2خدابندهزنجاندامپروری1834

بانک کشاورزیروستای دوتپه سفلی2خدابندهزنجاندامپروری1835
قیدارعلی ولی 

دوتپه
سایر170170

سایر300300کاظم احمدیپست بانکطارم روستای دستجرده1طارمزنجانکشاورزی عمومی1836

1طارمزنجانزنبور داری1837
استان زنجان شهرستان 

طارم روستیا تشویر
سایر400400کامران محمدیبانک توسعه تعاون

سایر250250کریم احمدیبانک کشاورزیروستای قشقجه2خدابندهزنجاندامپروری1838



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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بانک کشاورزیخدابنده روستای آبی سفلی2خدابندهزنجاندامپروری1839
کریم طارمی آبی 

سفلی
سایر250250

2خرمدرهزنجانپرورش گاو شیرده1840

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای الوند خ امام ک 

3وصال پالک 

سایر350350کمال پارساییبانک کشاورزی

1841
دام سبک گوسفند 

داشتی
سایر200200کوثرعلی مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجان

1ماهنشانزنجانصنایع دستی و گلیم1842
شهرستان - استان زنجان 

روستای گونای- ماهنشان 
سایر5050گلزار مرادیصندوق کارآفرینی امید

سایر400400گلعذرا شقاقیبانک کشاورزیابهر روستای مهستان1ابهرزنجانگوسفنداری1843

بانک کشاورزیروستای دوتپه علیا2خدابندهزنجاندامپروری1844
گلی خدابنده لو 

خان محمدی
سایر250250

1845
پرورش گوسفند 

داشتی
2خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای الوند کوچه وصال 

3بن بست 

سایر300300گلی محمدلوپست بانک

1ماهنشانزنجانصنایع دستی و گلیم1846
زنجان شهر دندی شهرک 

کالسیمین خ نرجس
پست بانک

لیال احمدی 

انگوران
سایر5050

2ماهنشانزنجانصنایع دستی و گلیم1847
شهرستان ماهنشان 

روستای گندی
بانک کشاورزی

ماه زر برجی 

سفلی
سایر5050

2طارمزنجانگلخانه1848
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای استاکل
سایر450450ماه منیر عباسیپست بانک

1سلطانیهزنجانگوسفند داشتی1849
زنجان سلطانیه روستای 

خرمدرق
سایر240240مجید آقایاریبانک کشاورزی

1850
پرورش گوسفند 

داشتی
3خرمدرهزنجان

زنجان شهریتان خرمدره 

27روستای پالس پالک 
سایر350350مجید رسولیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1851
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400مجید سلیمیبانک کشاورزیروستای نیماور1زنجانزنجان

1طارمزنجانزنبور داری1852
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای کرد اباد
سایر400400مجید قاسمیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیخدابنده روستای ارقین1خدابندهزنجانگوسفند داشتی1853
مجید کریمی 

ارقینی
سایر250250

1طارمزنجانپرورش گوسفند1854
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای ته دره
سایر306306محبوب شیریپست بانک

سایر250250محرم شهبازیبانک کشاورزیروستای محمودآباد2خدابندهزنجاندامداری1855

1856
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400محرمعلی بیاتبانک کشاورزیروستای اندآباد سفلی1زنجانزنجان

2ایجرودزنجانپرورش گاو شیری1857
شهرستان ایجرودروستای 

شیوه
بانک کشاورزی

محرمعلی 

محمودی
سایر300300

1858
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
1زنجانزنجان

 کیلومتری 35- زنجانرود

-بخش نیک پی- جاده تبریز

 روستای قاهران

سایر400400محسن اوجاقلوپست بانک

بانک کشاورزیروستای محمد خلج2خدابندهزنجاندامپروری1859
محمد ابراهیم 

بیکدلو
سایر250250

بانک کشاورزیابهر روستای قزلجه1ابهرزنجانگوسفنداری1860
محمد باقر 

کاوندی
سایر250250

1861
پرورش )دامپروری 

(گاو
سایر400400محمد باقریپست بانکروستای گاوازنگ1زنجانزنجان

سایر300300محمد بیاتپست بانکروستای آق بالق1زنجانزنجاندامپروری1862

1863
دام سبک گوسفند 

داشتی
سایر200200محمد جوادیبانک کشاورزیماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجان
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بانک کشاورزیروستای کهال2خدابندهزنجاندامپروری1864
محمد حسن 

زنگنه
سایر250250

1865
 40گوسفن داشتی 

راسی
پست بانکخرم دره روستای شویر2خرمدرهزنجان

محمد حسن 

نوری
سایر400400

1866
پرورش )دامپروری 

(گاو
بانک کشاورزیروستای چوره ناب1زنجانزنجان

محمد حسین 

حسینی
سایر400400

1867
پرورش گوسفند 

داشتی
بانک کشاورزیابهر روستای قره آقاج1ابهرزنجان

محمد دودانگه 

قره آقاجی
سایر250250

1868
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400محمد ذوالقدرتبارپست بانکروستای نصیرآباد1زنجانزنجان

1869
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
1سلطانیهزنجان

زنجان شهرستان سلطانیه 

بخش باغ حلی روستای 

گوزلدره خ امام حسین ک 

منتهی به مسجد جامع

سایر648648محمد سلیمیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای ارقین بالغ2خدابندهزنجاندامپروری1870
محمد صالح 

بیکدلی
سایر250250

1طارمزنجاناصالح و احیای باغ1871
شهرستان طارم روستای 

ونیسر
سایر400400محمد کرمیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیابهر روستای الگزیر1ابهرزنجانگوسفنداری1872
محمد محمدی 

ارهانی
سایر400400

1ایجرودزنجانگوسفند داشتی1873
شهرستان ایجرود روستای 

االچمن
بانک کشاورزی

محمد مهدی 

قاسمی
سایر400400

2خدابندهزنجانپرورش گوسفند1874
زنجان خدابنده روستای 

الچوان
بانک کشاورزی

محمدتقی اله 

مرادی
سایر250250

1طارمزنجانزنبورداری1875
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای تشویر
بانک توسعه تعاون

محمدجواد 

احمدی
سایر300300
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1طارمزنجانپرورش گاو شیری1876
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای جزالندشت
پست بانک

محمدحسین 

عباسی
سایر250250

1ایجرودزنجانگوسفند داشتی1877
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
بانک کشاورزی

محمدحسین 

کاظمی
سایر400400

بانک کشاورزیماهنشان1ماهنشانزنجانباغبانی- کاشت نهال1878
محمدحسین 

ملکی
سایر100100

1سلطانیهزنجانگوسفند داشتی1879
زنجان سلطانیه روستای 

واالیش
بانک کشاورزی

محمدرضا 

پرویزی
سایر216216

بانک کشاورزیابهر روستای نایجوک1ابهرزنجانگوسفند داشتی1880
محمدرضا 

خدابنده
سایر450450

2خدابندهزنجاندامپروری1881
خدابنده روستای گوگجه 

ییالق
سایر250250محمدعلی حسنیبانک کشاورزی

1طارمزنجانپرورش گوسفند1882
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای هزاررودسفلی
سایر250250محمود عباسیبانک توسعه تعاون

1طارمزنجانگاوداری1883
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای سرخه میشه
سایر350350مراحم نجفیبانک توسعه تعاون

1884
پرورش )دامپروری 

(گوسفند داشتی
سایر400400مرتضی بیاتبانک توسعه تعاونروستای قزل تپه1زنجانزنجان

1طارمزنجانگاوداری1885
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای جزال
سایر250250مرتضی حسنلوپست بانک

1886
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

استان زنجان شهرستان 

دهستان پری- ماهنشان 
بانک کشاورزی

مرتضی 

حسینخانی
سایر200200
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1887
پرورش گوسفند 

راسی20داشتی 
2ایجرودزنجان

شهرستان - استان زنجان 

روستای چسب- ایجرود 
سایر250250مرتضی حیدریبانک کشاورزی

سایر250250مرتضی غفاریبانک کشاورزیخدابنده روستای چنگور1خدابندهزنجانگوسفند داشتی1888

2ایجرودزنجانپرورش گاو شیری1889
شهرستان ایجرودروستای 

قارختلو
سایر300300مرتضی قراخانیبانک کشاورزی

1طارمزنجانزنبور داری1890
استان زنجان شهرستان 

طارم روستیا تشویر
سایر400400مرتضی نجفیپست بانک

1891
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400مرحمت کرمیبانک کشاورزیروستای داش بالغ1زنجانزنجان

1892

توسعه وتجهیز 

کارگاه چلنگری 

اهنگری سنتی

1زنجانزنجان
زنجان بخش زنجانرود 

روستای انداباد علیا
سایر200200مرسل وفاصندوق کارآفرینی امید

1893
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

شهرستان - استان زنجا ن

روستای خندقلو- ماهنشان 
بانک کشاورزی

مروت نصیری 

وطن
سایر200200

2خدابندهزنجاندامپروری1894
روستای - خدابنده - زنجان 

زرین گل
بانک کشاورزی

مسعود 

حسینخانی
سایر250250

2خدابندهزنجاندامپروری1895
زنجان خدابنده روستای 

کسیک
سایر400400مسلم حیدریپست بانک

بانک کشاورزیروستای حصار1خدابندهزنجاندامداری1896
مسلم طهماسبی 

حصاری
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1897
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
سایر400400مسیب رفیعیصندوق کارآفرینی امید

1طارمزنجانپرورش گوسفند1898
استان زنجان شهرستان 

روستای کوهکن علیا-طارم
سایر400400مسیح اله حیدریپست بانک

سایر300300مصطفی خلجیپست بانکروستای تقی کندی1زنجانزنجانگوسفند داشتی1899

1ماهنشانزنجانخدمات صافکاری1900
- بافت قدیم - ماهنشان

خیابان شهریار
سایر200200مصطفی ذوقیصندوق کارآفرینی امید

سایر400400معبود محمدیپست بانکروستای مشمپا1زنجانزنجاندامپروری1901

بانک کشاورزیروستای قاشقاتپه1زنجانزنجاندامپروری1902
معرفت مرشدی 

واال
سایر400400

2خدابندهزنجانپرورش گوسفند1903
شهرستان -استان زنجان

روستای کوسج اباد-خدابنده
سایر200200ملکعلی قدیمیبانک کشاورزی

1ماهنشانزنجانفرش بافی1904

شهرستان - استان زنجان 

انگورا - دندی - ماهنشان 

روستای کهریزبیک- ن

سایر5050مهتاج حیدریبانک کشاورزی

2خرمدرهزنجانپرورش گاو شیری1905

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای سوکهریز خ 

1ولیعصر پالک 

سایر300300مهدی باقریبانک کشاورزی

1906
پرورش گوسفند 

داشتی
2خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای اردجین جنب 

مسجد پایین

سایر300300مهدی بیگلربانک کشاورزی

1طارمزنجانکشاورزی1907

استان زنجان شهرستان 

طارم روستای ر هارون اباد 

سفلی

سایر250250مهدی جعفریپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1908
پرورش گوسفند 

داشتی
1خدابندهزنجان

شهرستان -استان زنجان

روستای حصار-خدابنده
پست بانک

مهدی ذوالقدری 

حصاری
سایر150150

سایر200200مهدی صیدیبانک کشاورزیروستای میرجان1زنجانزنجاندامداری1909

1910
پرورش گوسفند 

داشتی
2خرمدرهزنجان

خرمدره روستای اردجین خ 

167امام ک دهیاری پ 
سایر350350مهدی کردلوبانک کشاورزی

1طارمزنجانخرید تراکتورباغی1911
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای گوهر
سایر450450مهدی محمدیپست بانک

1912
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی کند جامع السرا
پست بانک

مهدی محمدی 

جامع السراع
سایر250250

1913
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
بانک کشاورزیروستای باغ1زنجانزنجان

مهرداد حاجی 

میری
سایر400400

1طارمزنجانمزرعه زیتون1914

استان زنجان شهرستان 

طارم شهر آب بر خیابان 

میثاق کوچه دوم غربی

سایر200200مهرداد قاسمیبانک کشاورزی

1915
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر200200میثم رضاییبانک کشاورزیروستای بهرام بیگ1زنجانزنجان

سایر300300میکاییل محمدلوبانک کشاورزیروستای قشالق1زنجانزنجاندامپروری1916

سایر250250ناصر بیگدلیبانک کشاورزیروستای قشقجه2خدابندهزنجاندامپروری1917

1918
 30گوسفند داشتی 

راسی
2ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای بهمن
پست بانک

نعمت اله 

شهبازی
سایر200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1919
پرورش گوسفند 

داشتی
2خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای رحمت آباد وسط 

112روستا پالک 

سایر350350نعمت گلی کرمبانک کشاورزی

سایر200200نیت علی مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجانگاوداری1920

2زنجانزنجانفرش بافی1921

زنجان زنجانرود دهستان 

غنی بیگلو روستای تقی 

کندی

سایر100100نیمتاج خلجیبانک کشاورزی

1طارمزنجاناصالح و احیا باغات1922

استان زنجان شهرستان 

شهر ستان طارم روستای 

کرد آباد

سایر300300هادی حیدریبانک توسعه تعاون

2خرمدرهزنجانپرورش گاو شیری1923

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای اردجین خ امام ک 

99لطیفی پالک 

سایر350350هادی فیروزیبانک کشاورزی

1طارمزنجانمزرعه میوه و زیتون1924

استان زنجان شهرستان 

طارم شهر اب بر جنی د 

دانشگاه ازاد

سایر300300هادی محمدیپست بانک

بانک کشاورزیروستای پسکوهان1خدابندهزنجاندامداری1925
هوشنگ قربانی 

پسکوهانی
سایر250250

1926
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400وحید حسنیبانک توسعه تعاونروستای ینگجه1زنجانزنجان

1سلطانیهزنجانگوسفند داشتی1927
زنجان سلطانیه سلمان 

کندی
سایر250250ولی اله طاهریبانک کشاورزی

1928
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

سایجالو
سایر243243وهب سلطانیبانک کشاورزی

1929
آبیاری تحت فشار 

قطره ای
1طارمزنجان

استان زنجان شهرستان 

طارم روستای درام
سایر200200یحیی احمدیپست بانک
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1930
پرورش )دامپروری 

(گاو
سایر300300یداله خدایاریبانک کشاورزیروستای حسین آباد گنبد1زنجانزنجان

سایر250250یعقوب ندرلوبانک کشاورزیروستای پسکوهان2خدابندهزنجاندامپروری1931

1932
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی جامع السرا
پست بانک

یوسف محمدی 

شاد
سایر400400

1933
پرورش گوسفند 

راسی20داشتی 
3ایجرودزنجان

شهرستان - استان زنجان 

بخش حلب - ایجرود 

روستای چسب

بانک کشاورزی
یوسف مرادی 

زارع
سایر250250

1طارمزنجانصنایع دستی و گلیم1934
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای سرخه میشه
سایر150150یونس نجفیصندوق کارآفرینی امید


