
شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1
کشت گل 

محمدی
صندوق کارآفرینی امیدجاده جنت اباد- قنوات- قم 5قمقم

ابراهیم مطهری 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی200200

2
توسعه 

زنبورستان
2قمقم

. شیخ آباد. نیروگاه. قم

. 16کوچه . متری ولیعصر16

74پالک 

بانک کشاورزی
ابوالفضل پاشایی 

حاجی کندی
وزارت جهاد کشاورزی645645

3
پرورش گیاه 

بابونه
وزارت جهاد کشاورزی400400ابوالفضل حسینیصندوق کارآفرینی امیدقنوات حسن آباد4قمقم

4
احداث مزرعه 

گل محمدی
2قمقم

قم دهستان قاهان روستای 

وسفونجرد
صندوق کارآفرینی امید

ابوالفضل عباس 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

5

طرح فرآوری 

معدن سنگ 

الشه سبز علی 

آباد

6قمقم
جاده قدیم اصفهان، 

روستای علی آباد نیزار
صندوق کارآفرینی امید

ابوالفضل علی 

خانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

بانک کشاورزیقم دستجرد گلخانه کوثر4قمقمتوسعه گلخانه6
ابوالفضل علی 

محمدی لباف
وزارت جهاد کشاورزی12501250

7
صنایع تبدیلی 

تولید رب انار
8قمقم

قم جاده قدیم اصفهان 

روستای خلج آباد
صندوق کارآفرینی امید

ابوالفضل 

علیمحمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

وزارت جهاد کشاورزی3000030000ابوالفضل مطیعبانک کشاورزیناحیه صنعتی طغرود35قمقمروغن کره8

9

طرح توسعه 

 1000گلخانه 

متر مربع

صندوق کارآفرینی امید2مجتمع کوثر فاز 2قمقم
ابوالقاسم عرب 

بافرانی
وزارت جهاد کشاورزی920920

10

پرورش گاو 

شیری و 

فراوری شیر و 

پرورش ماهی

34قمقم
روستای - جاده قمرود- قم

سیف اباد
بانک کشاورزی

احمد دهقان 

نصیری
وزارت جهاد کشاورزی95009500

بانک کشاورزیD28قم شهرک لبن پ 4قمقمگاوداری شیری11
اردشیر سلطانی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی65006500

(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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12

طرح توسعه و 

افزایش توان 

تولید

25قمقم

شهرستان _استان قم

ناحیه صنعتی _جعفریه

طغرود

پست بانک
اروجعلی بذلی 

چینی بالغ
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000

13

پرورش دام 

سبک و سنگین 

و اصالح نژاد 

(شتر)

وزارت جهاد کشاورزی10001000اشکان نامجو فردصندوق کارآفرینی امیدقم روستای کوه سفید4قمقم

14

افزایش تولید 

محصوالت کیف 

چرم

2قمقم

- بخش خلجستان - قم 

منزل - روستای وسفونجرد

عباسزاده

500500امیر عباس زادهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

15
توسعه 

زنبورستان
وزارت جهاد کشاورزی300300امیر محمدیصندوق کارآفرینی امیدقم گازران جعفریه2قمقم

16
استخراج سنگ 

الشه
5قمقم

قم خ انقالب تقاطع : دفتر 

4عمار یاسر پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000امیر وفاییپست بانک

17
احداث کارخانه 

فرآوری گچ
39قمقم

. جاده قدیم قم به اصفهان 

.  جاده نیزار ۵۰کیلومتر 

معدن سنگ گچ خیرآباد

صندوق کارآفرینی امید
آرش قاسمی 

یگانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت4200042000

18
طرح توسعه 

احداث آالچیق
5قمقم

ابتدای - بخش کهک- قم

161پالک - روستای میم
پست بانک

جمیله اصغری 

ورزنه
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

19
پرورش گاو 

شیری
7قمقم

مجتمع دام شهر - قنوات 

قنوات
وزارت جهاد کشاورزی1436014360جواد شکریبانک کشاورزی

20

راه اندازی 

کارگاه ساخت 

مبلمان گره 

چینی چوب

2قمقم

- بخش قنوات - قم 

- روستای مبارک آباد 

بعد - خیابان ثامن الحجج 

- سمت راست - از پیچ اول 

کارگاه سوم

25002500حامد پورفخاریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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21

احداث گلخانه 

گیاهان خارج از 

فصل

10قمقم
قم،بخش خلجستان،روستای 

گیو،دشت گیو
بانک کشاورزی

حسن رضازاده 

سقایی
وزارت جهاد کشاورزی2800028000

22
پرورش گاو 

شیری
6قمقم

مجتمع دام شهر - قنوات 

اولین  - 3کوچه - قنوات 

دامداری

وزارت جهاد کشاورزی37003700حسن زرائیبانک کشاورزی

23

زنبورداری و 

تولیدو بسته 

بندی عسل

5قمقم
بلوار یادگار امام، خیابان 

.18باهنر، پالک 
وزارت جهاد کشاورزی17901790حسن شیخ نژادصندوق کارآفرینی امید

24
تولید صندلی 

چوبی
10قمقم

ناحیه صنعتی خورآباد قطعه 

NK19
بانک توسعه تعاون

حسین عسگری 

خورآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت48004800

25

احداث گلخانه 

تولید 

محصوالت 

خارج فصل

80قمقم
قم بخش جعفریه روستای 

گازران
وزارت جهاد کشاورزی112500112500حسین فراهانیپست بانک

26
تولید پوشاک 

بچگانه
15قمقم

روستای مبارک آباد بلوار 

ولیعصر روبروی کوچه گل 

نرگس

صندوق کارآفرینی امید
حسین کاشی 

زاده مجرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت33003300

27
فراورده های 

کنجذی
7قمقم

جاده کاشان ناحیه صنعتی 

سیرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000حسین کشاورزیبانک توسعه تعاون

28
پرورش گل 

محمدی
3قمقم

جاده جنت - قنوات- قم 

اباد روبروی سکینه خاتون
بانک کشاورزی

حسین یزدی 

نوش آبادی
وزارت جهاد کشاورزی160160

4قمقمکشت زعفران29
قم روستای جنت اباد بخش 

محمداباد چاه باالبلند
صندوق کارآفرینی امید

حمید ابراهیمی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی10001000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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30

توسعه واحد 

تولید و پرورش 

قارچ خوراکی

20قمقم
دهکده گلخانه - دستجرد 

23 و 22ای کوثر واحد 
وزارت جهاد کشاورزی2000020000حمید رضا امانیبانک کشاورزی

31

طرح توسعه 

 1000گلخانه 

متر مربع

وزارت جهاد کشاورزی10001000حمید مالییصندوق کارآفرینی امیدمجتمع کوثر2قمقم

صندوق کارآفرینی امیدجعفرآباد3قمقمزنبورداری32
حمیدرضا توسلی 

رکن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

33
انجام کلیه امور 

خدمات بانکی
950950خلیل سیفیپست بانکروستای مبارک آباد2قمقم

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی790790خیراله یعقوبیبانک کشاورزیجعفرآباد2قمقمزنبورداری34

5قمقمکشاورزی35
قم جعفریه روستای علی 

اباد انقالب
وزارت جهاد کشاورزی14501450رضا خرمبانک کشاورزی

4قمقمباغ گل محمدی36
- جنت آباد - قنوات 

10کیلومتر
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا سعادتمندبانک کشاورزی

37
صنایع تبدیلی 

لبنی
3قمقم

- روستای جنداب - قم 

روبوری درمانگاه
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا نبی گلصندوق کارآفرینی امید

38
کاشت گل 

محمدی
2قمقم

قم روستای حسین آباد 

مش مست
صندوق کارآفرینی امید

رضوان عرب 

میش مست
وزارت جهاد کشاورزی100100

39
ایجادکارگاه 

قالی بافی
4قمقم

روستای جنت آباد خیابان 

شهیدمطهری کوچه ادب 

609پالک

پست بانک
رقیه عرب 

خراسانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی740740روح اله فتحیصندوق کارآفرینی امیدجعفرآباد عسگرلو1قمقمزنبورداری40

41
گل محمدی 

 هکتار2.5
بانک کشاورزیجاده کاشان محمدآباد5قمقم

روح اله مسلمانی 

نوش آبادی
وزارت جهاد کشاورزی250250
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42

طرح کشت 

گیاهان دارویی 

با استفاده از 

تکنیکهای 

اصالحی 

حفاظتی و 

ذخیره نزوالت 

(بیومکانیکی)

1قمقم
-میدان عاشورا - قاهان - قم

 منزل آقای اسماعیل وکیلی
صندوق کارآفرینی امید

زهرا حاجی میر 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی800800

صندوق کارآفرینی امیدوشنوه4قمقمطرح زنبورداری43
زهرا شیردل 

جشن اباد
وزارت جهاد کشاورزی370370

1قمقمقالی بافی44

روستای جنت آباد خیابان 

امام خمینی کوچه 

شهیدعزیزعرب خراسانی

پست بانک
زهرا عرب 

خراسانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

45
قالی باف 

تابلویی
2قمقم

روستای جنت آباد خیابان 

امام خمینی روبروی بوستان
پست بانک

زهرا عرب 

خراسانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2قمقمخیاطی46
روستای جنت آبادخیابان 

شهیدرجایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا کرمانیپست بانک

47
پرورش گل 

محمدی
3قمقم

قم روستای طایقان خیابان 

شهید احمد گل محمدی پ 

36

صندوق کارآفرینی امید
زهرا میرزایی 

طایقانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1قمقمقالیبافی48
روستای سیرو شهرک 

جوانان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهره اکبریانپست بانک

3قمقمفرش دستبافت49
جاده قدیم تهران کیلو متر 

 روستای نعمت آباد45
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ستاره شیخیپست بانک
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50

مجتمع 

گردشگری، 

پذیرایی و بوم 

گردی 

کاروانسرای 

پاسنگان

6قمقم

قم جاده قدیم قم کاشان 

ابتدای جاده روستای 

زنبورک کاروانسرای پاسنگان

صندوق کارآفرینی امید
سعید ابراهیمی 

پور
50005000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

51
تولید انواع 

کلوچه و ویفر
20قمقم

قم، کهک، ناحیه صنعتی 

سیرو، خیابان شقایق، 

خیابان میخک، قطعات ان 

11 و 10اس 

وزارت صنعت، معدن و تجارت29952800سعید علیان رادبانک توسعه تعاون

52
طرح توسعه 

گلخانه
بانک کشاورزیمجتمع کوثر3قمقم

سعید فکریان 

آرانی
وزارت جهاد کشاورزی12501250

53

طرح تولید 

ریزجلبک 

اسپیرولینا

صندوق کارآفرینی امیدروستای جنت آباد3قمقم
سعید ملک 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی19401940

54

احداث واحد 

گلخانه کوچک 

 1248مقیاس 

متر مربع

2قمقم

روستای تاج خاتون خیابان 

-وسط خیابان -یداله وفایی

دست راست باغ دوم

وزارت جهاد کشاورزی16001600سعید وفاییبانک کشاورزی

55

اجرای کشت 

گیاهان دارویی 

با استفاده از 

تکنیکهای 

اصالحی 

حفاظتی و 

ذخیره نزوالت 

(بیومکانیکی )

صندوق کارآفرینی امیدجمیزقان- قاهان - قم 2قمقم
سلیمان شریف 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی25002500
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56
کارگاه تولید و 

عرضه پوشاک
35قمقم

بخش خلجستان روستای 

وسفونجرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200سمیه منتظریصندوق کارآفرینی امید

2قمقمقالی بافی57
جاده قدیم قم تهران دشت 

احمد روستای نعمت آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال خان کشپست بانک

58

کشت گیاهان 

دارویی با 

استفاده از 

تکنیکهای 

حفاظتی و 

ذخیره نزوالت 

(بیو مکانیکی  )

صندوق کارآفرینی امیدقاهان- قم 1قمقم
سید ابراهیم 

سلطانیان
وزارت جهاد کشاورزی10101010

59
پرورش 

گوسفند پر بازده
9قمقم

ابتدای جاده -سراجه-قنوات

-سمت چپ- دولت آباد

دامپروری کاظمی

بانک کشاورزی
سید جعفر 

کاظمی خلخالی
وزارت جهاد کشاورزی1751017510

60

اجرای پروژه 

آبیاری کم 

فشار باغات 

پسته به 

 220مساحت 

هکتار

4قمقم
جاده قدیم قم کاشان 

45کیلومتر 
بانک کشاورزی

سید جواد تکیه 

آرانی
وزارت جهاد کشاورزی1152611526
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61

طرح کشت 

گیاهان دارویی 

با استفاده از 

تکنیکهای 

اصالح حفاظتی 

و ذخیره 

نزوالت 

(بیومکانیکی)

1قمقم
- دستجرد - خجستان - قم 

نایه
پست بانک

سید سکینه میر 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی510510

4قمقمگلخانه62

نرسیده به - سلفچگان 

جنب - روستای تایوان 

ایستگاه گاز

بانک کشاورزی
سید شهاب 

سرکشیکیان
وزارت جهاد کشاورزی58005800

63

تولید گل رز 

شاخه بریده 

گلخانه ای به 

روش 

هیدروپونیک

9قمقم

- قم، جاده قدیم قم کاشان

جاده ایستگاه محمدیه 

جنب تصفیه  (شهرک لبن)

خانه شهرک لبن

بانک کشاورزی
سید علیرضا 

قاسمی تبریزی
وزارت جهاد کشاورزی1550015500

2قمقمزنبور داری64
روستای - خلجستان- قم 

نایه
پست بانک

سید کریم 

میرحسینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

65

کاشت گل 

 15محمدی 

هکتار

23قمقم
قم بخش کهک روستای 

فردو
صندوق کارآفرینی امید

سید محسن 

حسینی فر
وزارت جهاد کشاورزی15001500

بانک کشاورزیامامزادهطیب و طاهر5قمقماحداث گلخانه66
سید محمد رضا 

طیبی
وزارت جهاد کشاورزی1400014000

67

پرورش گاو 

اصالح )شیری 

(نژاد

6قمقم
دهستان جعفریه - قم

6واحد - مجتمع معصوم آباد
بانک کشاورزی

سید محمد 

صادق رضوی 

قزوینی

وزارت جهاد کشاورزی46004600
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68

تولید فرآوری 

بسته بندی و 

عرضه قارچ 

خوراکی

22قمقم
ورودی -قم روستای ونارچ

روستا
بانک کشاورزی

سید محمد علی 

مروج
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

69
پرورش گل 

محمدی
5قمقم

- جاده قدیم تهران- قم

روستای - جاده رحمت اباد

علی اباد رودخانه

بانک کشاورزی
سید محمد 

معصومی
وزارت جهاد کشاورزی500500

70

طرح کشت 

گیاهان دارویی 

با استفاده از 

تکنیکهای 

اصالحی 

وذخیره نزوالت 

(بیومکانیکی )

1قمقم

- بخش خلجستان- قم

تعاونی - دهستان قاهان

مزرعه چاپارل- 288مشاع 

پست بانک
سید مصطفی 

شریعتی
وزارت جهاد کشاورزی15101510

71

طرح توسعه 

 1000گلخانه 

متر مربعی

بانک کشاورزیمجتمع کوثر3قمقم
سیدامیرحسین 

حجازی
وزارت جهاد کشاورزی12501250

72
توسعه 

زنبورستان
صندوق کارآفرینی امیدقم قنوات روستای سراجه4قمقم

سیدحسن 

صالحی ساداتی
وزارت جهاد کشاورزی600600

73
خدماتی رفاهی 

بین راهی
20قمقم

 جاده قدیم 15قم کیلومتر 

کاشان، روبروی پادگان 

خیبر، مجتمع گردشگری 

خدماتی پویا پردیس قم

بانک توسعه تعاون
سیدحسین 

باقریان
90009000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدناحیه صنعتی سیرو12قمقمتولید لواشک74
سیدعلی یعقوبی 

اردهایی
وزارت جهاد کشاورزی1000010000
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صندوق کارآفرینی امیدروستای آغلک1قمقمباغ گل محمدی75
سیدنجم الدین 

مخلصی
وزارت جهاد کشاورزی100100

76

تولید انواع سبد 

های مروار و 

تزیینی

4قمقم

محله - روستای صرم - قم 

کوچه زین - پایین 

 -49جنب پالک - العابدینی

 کارگاه مروار هاشمی

صندوق کارآفرینی امید
سیدهادی 

هاشمی
12001200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

77

احداث گلخانه 

 متر 15000

مربع

10قمقم
ابتدای جاده قاهان مزرعه 

انارک
بانک کشاورزی

شمسی خوش 

نژادیان
وزارت جهاد کشاورزی85008500

78

تولید لباس 

های 

بیمارستانی یک 

بار مصرف 

وکیف های 

الیافی تجذیه 

پذیر

10قمقم

میدان آسایشگاه جاده 

قنوات روستایی مبارک آباد 

 متری جواد الیمه پالک 20

318

صندوق کارآفرینی امید
شهاب طاهری 

بیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

وزارت جهاد کشاورزی40004000صادق کرمانیصندوق کارآفرینی امیدقم قنوات اسالم آباد4قمقماحداث گلخانه79

وزارت جهاد کشاورزی88508850صفر علی ذبیحیصندوق کارآفرینی امیدطغرود8قمقماحداث گلخانه80

81

طرح پرورش 

گاوشیری اصیل 

 راس50

6قمقم
مجتمع -جاده قدیم اصفهان

خلج آباد
صندوق کارآفرینی امید

طاهره فرهادی 

مفتخر
وزارت جهاد کشاورزی50005000

82
شتر اصالح 

نژادی
2قمقم

قمرود روستای کوه سفید 

بلوار شهید جهان بین
وزارت جهاد کشاورزی16001600طاهره کشاورزیانصندوق کارآفرینی امید

2قمقمکارگاه خیاطی83
قم بخش جعفریه روستای 

علی آباد انقالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره مقدمصندوق کارآفرینی امید
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84
دوخت لباس 

زنانه
1قمقم

روستای جنت آباد خیابان 

امام خمینی کوچه 

شهیدرضاعرب خراسانی 

283پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه خراسانیصندوق کارآفرینی امید

5قمقمخیاطی85

روستای جنت آباد، خیابان 

 متری انقالب اسالمی، 45

1306، پالک 2کوچه 

پست بانک
طیبه عرب 

خراسانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

1قمقمقالی بافی86
قم روستای کرمجگان محله 

رودخانه جنب تکیه قایم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عالمه بافرانیپست بانک

87
طرح توسعه 

گلخانه
صندوق کارآفرینی امیدکوثر1قمقم

عباسعلی گل 

وردی
وزارت جهاد کشاورزی12501250

88

بوم گردی و 

گردشگری قلعه 

آبادی دولت 

آباد روستای 

نیزار قم

10قمقم
قم روستای دولت اباد نیزار 

در بخش سلفچگان
صندوق کارآفرینی امید

عبداهلل حاجی 

باقری
40004000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

89
کاشت گل 

محمدی
بانک کشاورزی قدیم قم کاشان۲۵جاده.قم2قمقم

عبداهلل حسن 

زاده مشکانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی710710علی ترابیصندوق کارآفرینی امیدروستای کرمجگان2قمقمزنبورداری90

91

انجام خدمات 

بانکی و 

اینترنتی و 

خدمات دولتی

500500علی توکلی زادهپست بانکقم روستای نیزار2قمقم
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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92

توسعه کارگاه 

تولیدی 

چلنگری و 

ساخت افزار 

فلزی

2قمقم

سلفچگان روستای - قم 

-محله باال - خدیجه خاتون 

 کارگاه علمداری

10001000علی علمداریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

93

توسعه کارگاه 

تولیدی ظروف 

نقاشی پشت 

شیشه

4قمقم
جاده کوه سفید روستای 

مشک آباد
صندوق کارآفرینی امید

علی مظفری 

حاجی آبادی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

94

توسعه واحد 

 1000گلخانه 

متر مربع

بانک کشاورزی41 واحد 2دهکده کوثر فاز 2قمقم
علی نیکوکالم 

معظم
وزارت جهاد کشاورزی12501250

95

پرورش و بسته 

بندی قارچ 

خوراکی

20قمقم
قم شهرک صنعتی طغرودخ 

38یاسمن پالک 
وزارت جهاد کشاورزی2200022000علی واحدی نیابانک کشاورزی

96

طرح توسعه 

 1000گلخانه 

متر مربع

وزارت جهاد کشاورزی12501250علیرضا دوعلیبانک کشاورزیدهکده کوثر2قمقم

97
صنایع تبدیلی 

لبنی
3قمقم

روستای - سلفچگان-قم

حصار سرخ
وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا زندشانقیصندوق کارآفرینی امید

98
تولید عرقیات 

گیاهی
صندوق کارآفرینی امیدروستای فوجرد18قمقم

فاطمه حسینعلی 

بیکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1قمقمقالی باف فارسی99

جنت آبادخیابان 

شهیدمطهری جنب مدرسه 

ابتدایی دخترانه

پست بانک
فاطمه حسینی 

حصارشنه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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100

ایجاد تولیدی 

سرویس خواب 

و قنداق فرنگی 

نوزاد

6قمقم
- روستای جنت آباد - قم

خیابان آزادی
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه خراسانی 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

3قمقمقالیبافی101
قم کهک ونارچ محله باال 

کوچه تعاونی
پست بانک

فاطمه سلمان 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

102
فرش و قالی 

بافی
3قمقم

قم جاده قدیم تهران 

روستای نعمت آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه عابدیپست بانک

103

احداث باغ گل 

 2.5محمدی 

هکتار

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه گرامی پوربانک کشاورزیروستای زواریان1قمقم

2قمقمقالی بافی104

قم جاده قدیم اصفهان 

روستای طایقان منزل تقی 

حسینی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه مشکوتیپست بانک

3قمقمقالیبافی105

 جاده قدیم 45قم کیلومتر 

قم و تهران روستای ایلیخ 

بالغی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه یاریبانک کشاورزی

2قمقمخیاطی106
قم قنوات خیابان ولیعصر 

26انتهای کوچه 
صندوق کارآفرینی امید

فایزه ایل 

سعادتمند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی200200فرخ لقا کریمیصندوق کارآفرینی امیدجعفرآباد شیرین آباد دیزار5قمقمباغ گل محمدی107

108
تولید کیک 

الیه ای
20قمقم

قم، ناحیه صنعتی سیرو، 

خیابان شقایق، خیابان 

میخک، خیابان مروارید، 

NS41قطعه 

وزارت جهاد کشاورزی1000010000فرشته تقویبانک کشاورزی

2قمقمقالی بافی109

روستای جنت آباد خیابان 

امام خمینی کوچه اخالص 

1325پالک

پست بانک
فریبا حاجی 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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110
گاوداری شیری 

 راسی100
3قمقم

قم قنوات بلوار ولیعصر 

69کوچه گل یاس پالک 
بانک کشاورزی

قلی کاسب 

سعادتمند
وزارت جهاد کشاورزی85008500

2قمقمقالیبافی111

قم جاده قدیم تهران 

 روستای نعمت 45کیلومتر 

آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری جعفریپست بانک

2قمقمقالی بافی112

روستای جنت آباد خیابان 

امام خمینی کوچه 

شهیدعزیزعرب خراسانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری خراسانیپست بانک

113
پرورش گل 

محمدی
3قمقم

جاده سکینه - قنوات- قم

اراضی محمد اباد- خاتون
صندوق کارآفرینی امید

کریم سهیل 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی160160

114
دوخت چادر 

ولباس
صندوق کارآفرینی امیدسیرو کوچه امام حسن2قمقم

لیال حاجی 

عابدینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2قمقمخیاطی115

روستای جنت آباد خیابان 

شهدای دولت روبروی پایگاه 

بسیج

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال خراسانیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیددولت آباد7قمقماحداث گلخانه116
لیال کاظمی 

فروشانی
وزارت جهاد کشاورزی1200012000

1قمقمخیاطی117
قم جعفریه روستای علی 

اباد انقالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200لیال نوری خواهصندوق کارآفرینی امید

118
پرورش بز 

داشتی
2قمقم

روستای - خلجستان-قم

رزبند
وزارت جهاد کشاورزی15001500ماندانا عبدیبانک توسعه تعاون

1قمقمقالی بافی119

قم روستای کرمجگان محله 

باال کوچه سوم اصلی درب 

فرعی حسینیه امام حسین

پست بانک
ماه منیر شفیعی 

کمال آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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120
مجتمع 

گردشگری
20قمقم

قم بخش کهک نرسیده به 

روستای میم اراضی موسوم 

به محسن آباد پالک ثبتی 

2/302

بانک توسعه تعاون
مجتبی زاهدی 

موحد
6000060000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

121

تولید نهال و 

گیاهان دارویی 

و باغ انگور و 

پسته

4قمقم

قم روستای جنت آباد بخش 

محمد آباد رو بروی جاده 

امامزاده سکینه خاتون

صندوق کارآفرینی امید
مجید ابراهیمی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی10001000

122

مجتمع 

گردشگری 

مرجان آبی

20قمقم

بخش نوفل -قم

روستای -(کهک)لوشاتو

ابتدای جاده -دستگرد

پالک -امامزاده اسماعیل

818

2000020000مجید یوسفعلیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی460460محبوبه بهرامیصندوق کارآفرینی امیدقمرود عسگرآباد2قمقمزنبورداری123

124

کارگاه تولیدی 

محصوالت 

قالب بافی

7قمقم
قم سلفچگان روستای تاج 

خاتون
500500محبوبه صفربیکیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2قمقمخیاطی125

روستای جنت آباد خیابان 

امام خمینی کوچه نشاط 

درب ششم سمت چپ

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محدثه میبطیصندوق کارآفرینی امید

126

راه اندازی 

کارگاه ساخت 

تابلو آیینه 

کاری سنتی

2قمقم

- بخش قنوات - قم 

خیابان - روستای مبارک اباد

بعد از پیچ - ثامن الحجج 

کارگاه - سمت راست - اول 

اول

25002500محسن اسدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قمقمگاوداری شیری127
قم جعفریه روستای علی 

اباد انقالب
وزارت جهاد کشاورزی500500محسن روح پروربانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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128

مجتمع 

تفریحی، 

تاریخی و 

گردشگری

80قمقم
 جاده اراک 25کیلومتر 

روستای طرالب
پست بانک

محسن 

عبدالکریمی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

129

بسته بندی 

مواد غذایی 

کینوا

وزارت جهاد کشاورزی2500025000محسن فراهانیبانک کشاورزیجاده شهید بهشتی10قمقم

130

تولید گچ بری 

های پیش 

ساخته سنتی

5قمقم
قم، روستای صرم، کوچه 

شهید احمد قاسمی
14901490محسن قاسمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

131

صنایع تبدیلی 

و تکمیلی 

توسعه بذر

16قمقم

بعد  - 9جاده اراک کیلومتر 

از سیلو انبار اتحادیه تعاونی 

روستایی قم

وزارت جهاد کشاورزی1000010000محسن محمودیبانک توسعه تعاون

132
پرورش گاو 

شیری
9قمقم

- جاده قدیم قم تهران - قم

مزرعه - جاده حاج خلیل

محمد بادی

وزارت جهاد کشاورزی3661036610محمد بادیبانک کشاورزی

133
تولید کابینت و 

دکوراسیون
4قمقم

- خیابان ولیعصر- قم قنوات

بعد از پمپ بنزین
صندوق کارآفرینی امید

محمد حسین 

شریفی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

134

ترمینال پسته 

وبسته بندی 

خشکبار

28قمقم

جاده قدیم قم تهران 

روستای عسگرآباد 

کشاورزی دامپروری حسینی

بانک کشاورزی
محمد حسینی 

محمدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی4000040000

135

توسعه خدمات 

بازرگانی و 

تجاری 

محصوالت 

کشاورزی

4قمقم

بلوار امام رضا ع . سلفچگان 

شرکت . جنب مخابرات 

تعاونی تولید روستایی 

سلفچگان

وزارت جهاد کشاورزی600600محمد دهقانیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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136

توسعه کار گاه 

سفال و 

سرامیک و 

نقش برجسته

2قمقم

- بخش سلفچگان - قم 

کوچه - روستای طایقان 

سوله صنایع - بهزیستی 

دستی گردونه مهر

10001000محمد رضا زارعیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

137

پرورش و تولید 

محصوالت 

زنبور عسل

2قمقم
قم شهرک فاطمیه خیابان 

43 پالک 30بعثت کوچه 
وزارت جهاد کشاورزی600600محمد رضا قانعیصندوق کارآفرینی امید

138
کاشت گل 

محمدی
صندوق کارآفرینی امیدقم حومه روستای زالون آباد5قمقم

محمد زارعی 

همت آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی11501150محمد شیخ زادهبانک کشاورزیجعفرآباد3قمقمزنبورداری139

140

خدمات 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

6قمقم
قم قنوات میدان انقالب 

18پالک
بانک توسعه تعاون

محمد علی 

آقازاده قزل احمد
وزارت جهاد کشاورزی32393239

2قمقمکشت زعفران141
- بخش خلجستان- قم

روستای وسفونجرد
بانک توسعه تعاون

محمد علی 

زینوند
وزارت جهاد کشاورزی401400

142
بسته بندی 

خشکبار
بانک کشاورزیقشالق البرز15قمقم

محمد غفاری 

بهرمان
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

2قمقمکشت زعفران143
قم بخش سلفچگان روستای 

یکه باغ
صندوق کارآفرینی امید

محمد فرهمند 

أصل
وزارت جهاد کشاورزی200200

144

توسعه کارگاه 

تولیدی ساخت 

ابزارآالت فلزی

4قمقم

روستای - بخش کهک - قم 

خیابان - کرمجگان 

روبروی مسجد - شاپوری

الزهرا

800800محمد کریمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

145

احداث باغ گل 

 10محمدی 

هکتار

2قمقم
جاده جهاد - جاده کاشان 

بعد ار جنت آباد محمدآباد
بانک کشاورزی

محمد کریمی 

نیک
وزارت جهاد کشاورزی10001000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

146

طرح بسته 

بندی عسل و 

فرآورده های 

عسل

2قمقم
 12خ شاهد خ سواران روبرو 

51متری امام حسین پ 
صندوق کارآفرینی امید

محمد گل 

محمدی دخت 

االنق

وزارت جهاد کشاورزی100100

147

تسهیالت در 

گردش تولید 

انواع آب میوه، 

شربت و 

نوشیدنی

30قمقم

قم، ناحیه صنعتی سیرو، 

خیابان شقایق، خیابان 

میخک، خیابان مروارید، 

NS15,17قطعه 

بانک کشاورزی
محمد نوروزی 

اصفهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000

148
تولید مبلمان 

استیل
5قمقم

قم بخش قنوات روستای 

مبارک آباد خ ولیعصر خ 

 متری 8ثامن الحجج بعد از 

سمت راست

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500محمدباقر ایمانیصندوق کارآفرینی امید

149
احداث باغ گل 

محمدی
بانک کشاورزیجاده کاشان3قمقم

محمدتقی ارباب 

صادقی
وزارت جهاد کشاورزی300300

صندوق کارآفرینی امیدقم دستجرد طینوج4قمقماحداث گلخانه150
محمدتقی 

نصیری جهرودی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

151
بسته بندی 

سبزیجات
50قمقم

جاده 

جنب .25کیلومتر.کاشان

مجتمع مارال ستاره

بانک کشاورزی
محمدجواد 

دلیریان
وزارت جهاد کشاورزی70007000

152

طرح تولید 

فراورده های 

گوشتی

52قمقم
جاده قدم کاشان کیلومتر 

 جنب روستای لنگرود13
بانک کشاورزی

محمدحسین 

فخاری
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

153
پرورش گاو 

شیری
7قمقم

-مجتمع قنوات- قنوات-قم

4/183/184
بانک کشاورزی

محمدحسین 

فنایی خداداد
وزارت جهاد کشاورزی1436014360

154
پرورش گاو 

شیری
5قمقم

مجتمع دام شهر - قنوات 

5/175واحد - قنوات 
وزارت جهاد کشاورزی77507750محمدرضا رضاییپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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155

ایجاد دفتر 

پیشخوان 

خدمات دولتی 

وخدمات بانکی 

روستای ونارچ

2قمقم
قم جاده قدیم اصفهان 

روستای ونارچ
500500محمدرضا زندپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

156
صنایع تبدیلی 

لبنی
3قمقم

قم بخش قمرود روستای 

کاج
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600محمدرضا مرادیصندوق کارآفرینی امید

8قمقمگلخانه157
قم بخش خلجستان 

روستای سفت
پست بانک

محمدعلی 

محسنی زاده
وزارت جهاد کشاورزی55005500

158

احداث گلخانه 

 متر 30000

مربع

14قمقم
 اتوبان تهران 17کیلومتر 

سمت راست
بانک کشاورزی

محمدمسعود 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی4000040000

3قمقماحداث گلخانه159

-روستای خاوه-کهک-قم

کوچه شهید -خیابان امام

3پالک-حیدری

بانک کشاورزی
محمود شیخیان 

خاوه
وزارت جهاد کشاورزی44004400

وزارت جهاد کشاورزی34503450مرتضی حیدریصندوق کارآفرینی امیدجاده تهران عین آباد3قمقماحداث گلخانه160



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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161

بسته بندی 

زعفران، 

خشکبار،سبزیجا

ت، صیفی جات 

خشک، میوه 

های خشک 

صادراتی و 

بسته بندی 

حبوبات غالت 

برنج و ادویه 

جات و چاشنی 

.ها

23قمقم

قم بخش جعفریه ناحیه 

صنعتی طغرود بلوار غدیر 

nt52کوچه نخل پالک 

بانک توسعه تعاون

مرتضی 

سعادتمند 

منشادی

وزارت جهاد کشاورزی4000040000

1قمقمخیاطی162
روستای جنت آباد خیابان 

امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه خراسانیصندوق کارآفرینی امید

163
قالی بافی 

ابریشم
1قمقم

جاده قدیم اصفهان روستای 

خلج آباد
بانک کشاورزی

مرضیه عباس 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2قمقمقالیبافی164

روستای - کهک - قم 

- محله باال - خورآباد 

465پالک- برجاده اصلی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه عسگریپست بانک

165

راه اندازی 

کارگاه تولیدی 

زیورآالت سنتی 

حکاکی روی )

نگین و 

(انگشترسازی

3قمقم

- بخش سلفچگان - قم 

ابتدای - روستای سنجگان 

درب پنجم - ورودی روستا 

سمت چپ- 

300300مرضیه قربانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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2قمقمخیاطی166

روستای جنت آباد خیابان 

امام خمینی کوچه وحدت 

فرعی سوم سمت چپ

صندوق کارآفرینی امید
مریم عرب 

خراسانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

11قمقمتولید پوشاک167

قنوات بلوار ولی  _قم 

 {خیابان آزادی } 12عصر

تولیدی ایرانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مریم دهپرورانصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی187187مریم صالحیصندوق کارآفرینی امیدپستکان1قمقمزنبورداری168

169

طرح کشت 

گیاهان دارویی 

با استفاده از 

تکنیکهای 

اصالحی 

حفاظتی و 

ذخیره نزوالت 

(بیومکانیکی )

1قمقم
- دستجرد - خجستان - قم 

گیو
وزارت جهاد کشاورزی659659مریم مالصندوق کارآفرینی امید

4قمقممروار بافی170
قم روستای صرم جنب 

امامزاده
صندوق کارآفرینی امید

مسعود سلیمانی 

صرمی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

171
ترمینال فراوری 

پسته
وزارت جهاد کشاورزی45004500مسعود گایینیبانک توسعه تعاونعلی آباد رودخانه8قمقم

172

راه اندازی 

کارگاه تولیدی 

ساخت 

زیورآالت سنتی 

و انگشتر

2قمقم

روستای - قم بخش جعفریه

منزل اقای - دولت آبادباال

مرتضی شکری

10001000مصطفی شکریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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پست بانکقم روستای نعمت اباد2قمقمقالی بافی173
معصومه ثنایی 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

174
-خیاطی

نازکدوز زنانه
1قمقم

جنت آبادخیابان 

شهیدرجایی کوچه 

شهیدحسین کرمانی

صندوق کارآفرینی امید
معصومه یعقوبی 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

175

کاشت گل 

 36محمدی 

هکتار

36قمقم
روستای -بخش جعفریه

محمدآباد
وزارت جهاد کشاورزی30003000مهدی امینیبانک کشاورزی

176

بسته بندی 

مواد غذایی و 

تولید انواع حلوا

وزارت جهاد کشاورزی4000040000مهدی سیمرغبانک کشاورزیناحیه صنعتی طغرود15قمقم

وزارت جهاد کشاورزی10701070مهدی شفیعیبانک کشاورزیجعفریه2قمقمزنبورداری177

178
بهره برداری 

شن و ماسه
5قمقم

سلفچگان جاده قدیم ساوه 

بعد از یکه باغ بعد از پل راه 

آهن معدن شن و ماسه

وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000مهدی عموزادهپست بانک

179

ساخت، تجهیز 

و بهره برداری 

دفتر پیشخوان 

باجه )دولت 

(خدمات بانکی

2قمقم
روستای کرمجگان خیابان 

سردار شهید حسین قاسمی
پست بانک

مهدی قاشق 

تراش
950950

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

180

تولید انواع نان 

تخت حجیم و 

نیمه حجیم

48قمقم

قم بخش جعفرآباد شهر 

جعفریه ناحیه صنعتی 

6طغرود خ سپیده پ

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000مهدی مهرابیصندوق کارآفرینی امید

181

طرح توسعه 

 1000گلخانه 

متر مربع

وزارت جهاد کشاورزی920920مهین گایینیبانک کشاورزیکوثر2قمقم
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182

توسعه کارگاه 

ساخت ظروف 

مسی چکشی

2قمقم
- بخش خلجستان - قم 

روستای گیو
10001000موسی موسی رضاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی73007300میثم شجاع زادهصندوق کارآفرینی امیدپاسنگان3قمقماحداث گلخانه183

184

راه اندازی 

کارگاه تولیدی 

تابلو معرق 

چوب و معرق 

حجمی

1قمقم
- بخش خلجستان - قم 

روستای طینوج
صندوق کارآفرینی امید

نجمه السادات 

میرجمالی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

185
خیاطی پوشاک 

زنانه
1قمقم

روستای طایقان ک شهید 

248محمدی پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نفیسه آربانلوصندوق کارآفرینی امید

186

پرورش گاو 

اصالح )شیری 

(نژاد

وزارت جهاد کشاورزی88208820یوسف لکپست بانکمبارک اباد- قنوات- قم3قمقم

187
تولید مصنوعات 

چوبی
پست بانکخوراباد1قمقم

ابوالفضل اله 

وردی
سایر250250

188
تولید مصنوعات 

چرمی
1قمقم

قم خورآباد محله باال روبه 

روی خانه بهداشت
پست بانک

ابوالفضل 

پسندیده
سایر250250

189

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

بانک کشاورزیقم روستای طایقان2قمقم
ابوالفضل جعفری 

طایقانی
سایر400400

190

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

1قمقم
قم روستای قلعه چم کوچه 

علم
بانک کشاورزی

ابوالفضل حاجی 

صادقیان
سایر400400

191
تولید مصنوعات 

چوبی
صندوق کارآفرینی امیدقم خوراباد جنب درمانگاه1قمقم

ابوالفضل حسن 

پور
سایر250250
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192
تولید مصنوعات 

چوبی
بانک کشاورزیقم،کهک،روستای خورآباد1قمقم

ابوالفضل شاه 

ابراهیمی
سایر250250

193
پرورش 

پرندگان زینتی
2قمقم

کهک خیابان انقالب کوچه 

مهراج
سایر500500ابوالفضل کلهربانک کشاورزی

1قمقمتولید پوشاک194
قم،کهک،خیابان مالصدرا 

روبه روی گلزار شهدا
سایر250250ابوالفضل مقدمپست بانک

سایر250250ابوالفضل نرگسپست بانکخوراباد1قمقمنجاری195

196

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

سایر500500ابوالفضل وفاییبانک کشاورزیراهجرد2قمقم

صندوق کارآفرینی امیدکهک خ امام حسین2قمقمنانوایی سنتی197
ابوطالب 

نورحسنی
سایر500500

198
پرورش گاو 

شیری
سایر500500احمد علی حقانیبانک کشاورزیصرم محله باال2قمقم

199
پرورش 

گوسفند داشتی
2قمقم

روستای - بخش جعفراباد

دولت اباد باال
سایر500500اسداله طاهریبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای خوراباد1قمقمنجاری200

اسماعیل 

عسگری 

خورابادی

سایر250250

201
تولید مصنوعات 

چوبی
صندوق کارآفرینی امیدروستای خوراباد1قمقم

اصغر شاه 

ابراهیمی
سایر250250

202
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیقم کهک،روستای سیرو1قمقم

اکبر نیک خواه 

سیرویی
سایر200200

سایر250250اکرم مالیی خاوهپست بانک متری زینبیه12کهک 1قمقمتولید پوشاک203
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204

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

سایر400400الهه سیفی کلکوبانک کشاورزیقم حومه چشمه شور1قمقم

سایر250250الهه نجاتیپست بانککهک مسکن مهر1قمقمتولید پوشاک205

206

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

2قمقم

قم،جاده قدیم 

اصفهان،روستای ونارج،محله 

زندها

بانک کشاورزی
امراله صمدی 

ورینی
سایر500500

207

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

سایر400400امید غالمشاهیبانک کشاورزیقم خلجستان،روستای نایه1قمقم

208
پرورش 

پرندگان زینتی
سایر200200امید محمدیبانک کشاورزیقم کهک،روستای سیرو1قمقم

209

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

سایر500500امیر باقری رادبانک کشاورزیقم،کهک،امام زاده اسماعیل2قمقم

210

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

2قمقم
جاده قدیم 30قم کیلومتر

اصفهان
سایر400400امیر رضا زادهبانک کشاورزی

211
پرورش 

پرندگان زینتی
سایر100100امیر علی بیگیبانک کشاورزیکهک روستای سیرو1قمقم

212
پرورش 

گوسفند داشتی
2قمقم

خیابان -روستای راهجرد-قم

حسن محمدی
سایر500500امیر مهاجرنیزاریبانک کشاورزی

213

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

2قمقم
کوچه -خدیجه خاتون-قم

انقالب
سایر500500جمشید زندبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونکهک خ زینبیه1قمقمخیاطی214
جواد حاجی 

اسمعیلی
سایر250250
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215
پرورش 

پرندگان زینتی
1قمقم

بخش کهک روستای سیرو 

جنب شهرک جوانان
سایر150150جواد رمضان پوربانک کشاورزی

216

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

2قمقم
روستای خلج آباد،جاده 

24قدیم اصفهان،کیلومتر
بانک کشاورزی

جواد کربالیی 

حسن
سایر400400

217

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

2قمقم

- جاده قدیم اصفهان- قم

 متری 8روستای طایقان 

148شهید بهشتی پالک 

سایر300300جواد گل محمدیپست بانک

218
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیقم کهک،روستای سیرو1قمقم

جواد نیک خواه 

سیرویی
سایر200200

219
پرورش ماهیان 

زینتی
سایر500500حامد نصرتیپست بانککهک،روستای فردو2قمقم

220
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیکهک سیرو1قمقم

حجت 

مهرزادسیرویی
سایر250250

221
پرورش گاو 

شیری
سایر500500حسن اجتماعبانک کشاورزیروستای صرم2قمقم

222
پرورش 

گوسفند داشتی
2قمقم

قم،کرمجگان،میان ده،جنب 

نانوایی سنگک،کوچه 

دهیاری

سایر500500حسن جعفریبانک کشاورزی

223
تولید مصنوعات 

چوبی
سایر250250حسن حسن پوربانک توسعه تعاونروستای خوراباد1قمقم

224

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

سایر500500حسن گلبانبانک کشاورزیوشاره2قمقم

225
تولید مصنوعات 

چوبی
پست بانکخوراباد1قمقم

حسن مرادیان 

خورابادی
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

226

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

پست بانکقم روستای مشک آباد2قمقم
حسن مسلمی 

چهر
سایر500500

227
تولید مصنوعات 

چوبی
سایر250250حسن نجارزادیانپست بانکروستای خوراباد1قمقم

228
تولید مصنوعات 

چوبی
پست بانکروستای خوراباد1قمقم

حسنعلی حسن 

پور
سایر250250

229
بسته بندی 

ذغال
سایر200200حسین اسدالهیبانک کشاورزیصرم1قمقم

230
پرورش 

گوسفند داشتی
2قمقم

-روستای سلفچگان-قم

روستای -حسین آباد نیزار

فریدون آباد

سایر500500حسین بیکبانک کشاورزی

231
ارایه خدمات 

کشاورزی
بانک کشاورزیکهک2قمقم

حسین حاجی 

باقری کهکی
سایر400400

232
تولید مصنوعات 

چوبی
سایر250250حسین حسن پورصندوق کارآفرینی امیدروستای خوراباد1قمقم

سایر250250حسین حسنپورپست بانکخوراباد1قمقمنجاری233

234
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیقم،کهک،خیابان زینبیه،2قمقم

حسین سلیمی 

کهکی
سایر500500

235
تولید مصنوعات 

چوبی
پست بانکخوراباد1قمقم

حسین عالی 

خورابادی
سایر250250

236

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

بانک کشاورزیچشمه علی2قمقم
حسین 

عبدالکریمی
سایر500500
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237

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیخلج اباد2قمقم
حسین علی 

محمدی
سایر500500

238
تولید مصنوعات 

چوبی
پست بانکروستای خوراباد1قمقم

حمید باقری 

خورابادی
سایر250250

239

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیقم دستجرد،محله همت آباد2قمقم
حمید باقری 

وشاره
سایر400400

240

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

2قمقم
قم خلجستان،روستای 

زیزگان محله باال
سایر500500حمید رضا باباییبانک کشاورزی

241

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیروستای حسن اباد2قمقم
حمید 

محمدباقری
سایر500500

242
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حمیدرضا راستگوبانک کشاورزیعلی اباد انقالب2قمقم

243
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حمیدرضا ستارهبانک کشاورزیروستای عسگرلی2قمقم

244
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500داود عسگریبانک کشاورزیروستای عسگرلی2قمقم

245
پرورش 

گوسفند داشتی
2قمقم

علی اباد انقالب روبروی 

مسجد
سایر500500رحمان میرزاییبانک کشاورزی

246
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیبخش کهک روستای سیرو1قمقم

رضا ابوالحسنی 

سیرو
سایر200200
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247
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500رضا احمدیبانک کشاورزیکهک ، روستای قبادبزن ،2قمقم

248

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیخلج اباد2قمقم
رضا حاجی 

محمد حسینی
سایر500500

249
تولید مصنوعات 

چوبی
سایر250250رضا شاه ابراهیمیبانک کشاورزیروستای خوراباد1قمقم

2قمقمپرورش زعفران250
سلفچگان،جاده قدیم 

اصفهان ، علی آباد نیزار
سایر400400رضا علیخانیبانک کشاورزی

سایر250250رضا عموحسینیبانک توسعه تعاونروستای ورجان1قمقماهنگری251

252

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

سایر500500رضا نبی گلبانک کشاورزیقم سلفچگان،جنداب2قمقم

2قمقمپرورش گوسفند253
-بخش خلجستان-قم

روستای جوزه-دستجرد
سایر750750رقیه باباییصندوق کارآفرینی امید

1قمقمدامداری254
قم اذر شهرک شهدا کوی 

44 پالک 17
بانک کشاورزی

زهرا موالیی 

موحد
سایر550550

2قمقمخرید تراکتور255
روستای جعفریه روستای 

باقرآباد
سایر500500سجاد فارسیبانک کشاورزی

256
پرورش 

پرندگان زینتی
1قمقم

بخش کهک روستای سیرو 

خیابان امام حسین
بانک کشاورزی

سلطان نیکخواه 

سیرویی
سایر180180

257

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

2قمقم
قم،روستای ونارج،جنب 

مسجد امام حسین
سایر500500سهراب زندیهبانک کشاورزی

258
تولید مصنوعات 

چوبی
بانک توسعه تعاونروستای خوراباد1قمقم

سید ابراهیم 

میرعلی اکبر
سایر200200
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259
تولید مصنوعات 

چوبی
1قمقم

قم خورآباد کوچه شهید 

حسن پور
پست بانک

سید ابوالفضل 

کبیری
سایر250250

260
پرورش 

پرندگان زینتی
1قمقم

بخش کهک روستای سیرو 

خیابان امام علی
بانک کشاورزی

سید حبیب 

حسینی
سایر100100

261
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیچشمه علی سمت راست2قمقم

سید علی 

قنبرعلی
سایر500500

پست بانکقم کهک1قمقمخیاطی262
سید محمد 

موسوی
سایر250250

263
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیقم کهک،روستای سیرو1قمقم

سیدجعفر 

حسینی سیرویی
سایر150150

264
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیقم کهک،سیرو2قمقم

سیدرضا حسینی 

سیرویی
سایر250250

265
تولید مصنوعات 

چوبی
بانک توسعه تعاونروستای خوراباد1قمقم

سیدمحمد 

میرعلی اکبر
سایر200200

266

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

2قمقم
خلجستان روستای منصور 

آباد
بانک کشاورزی

شجاع علی 

محمدی
سایر500500

1قمقمدامداری267
قم بخش جعفرآباد روستای 

علی آباد انقالب
سایر350350طاهر صالحیبانک کشاورزی

268
پرورش 

پرندگان زینتی
1قمقم

بخش کهک روستای سیرو 

خیابان امام حسن
سایر200200طاهره نیکخواهبانک کشاورزی

269
ایجادکارگاه 

قالی بافی
1قمقم

روستای جنت آباد خیابان 

امام خمینی کوچه اخالص
سایر100100طوبی خراسانیپست بانک
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270

توسعه کارگاه 

تولیدی مروار 

بافی

4قمقم
روستای صرم - بخش کهک 

74پالک - محله پایین - 
سایر500500عاطفه اختیارصندوق کارآفرینی امید

271
پرورش 

گوسفند داشتی
2قمقم

جاده قدیم اصفهان ، 

روستای خلج آباد ف کوچه 

7

سایر500500عباس غالمرضاییبانک کشاورزی

272

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیقم روستای چشمه شور1قمقم
عبداهلل سیفی 

کلکو
سایر300300

273

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیقم ونارچ محله زند2قمقم
عصمت صمدی 

ورمین
سایر500500

274

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

2قمقم
قم،جاده کاشان،نبش 

کهک،روستای صرم
سایر500500علی اجتماعبانک کشاورزی

275
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیکهک سیرو1قمقم

علی احمدی 

سیرویی
سایر100100

276
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیکهک سیرو1قمقم

علی اکبر 

رمضانی سیرویی
سایر150150

277

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیروستای باغیک2قمقم
علی اکبر وفایی 

باغکی
سایر500500

پست بانکقم خورآباد1قمقمنجاری278
علی حسینی 

خورآبادی
سایر250250

279

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

سایر500500علی خرمبانک کشاورزیعلی اباد انقالب2قمقم
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280
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500علی خرمبانک کشاورزیعلی اباد انقالب2قمقم

281
پرورش 

گوسفند داشتی
1قمقم

جعفریه ، روستای علی آباد 

انقالب
سایر300300علی دشتبانبانک کشاورزی

282

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

سایر500500علی عباسیانبانک کشاورزیروستای قبادبزن1قمقم

283
پرورش گاو 

شیری
سایر500500علی عسگریانبانک کشاورزیروستای صرم کوچه مخابرات2قمقم

284
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500علی نیک کاربانک کشاورزیعلی اباد انقالب2قمقم

سایر200200علیرضا باباییپست بانکونارچ1قمقمارایشگاه مردانه285

بانک توسعه تعاونقم کهک1قمقمخیاطی286
علیرضا حاجی 

اسمعیلی کهکی
سایر250250

287

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

بانک کشاورزیروستای پایین قاضی2قمقم
علیرضا 

حسینخانی
سایر500500

بانک توسعه تعاونقم کهک1قمقمخیاطی288
علیرضا داودی 

کهکی
سایر250250

289

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیروستای ورجان کوچه نانوایی2قمقم
غالمحسین 

عباسی ورجانی
سایر500500

290
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500غالمعلی صادقیبانک کشاورزیروستای قلعه چم2قمقم
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291
پرورش گل 

محمدی
بانک کشاورزیصرم1قمقم

غالمعلی 

غالمزاده صرمی
سایر250250

292
پرورش 

گوسفند داشتی
2قمقم

قم خلجستان،روستای 

عیسی آباد
سایر500500فاضل سمیعیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای فردو1قمقمتولید پوشاک293
فاطمه سادات 

رضوی فردویی
سایر250250

294
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیکهک سیرو1قمقم

فاطمه شعبانی 

سیرویی
سایر100100

295
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیقم کهک،روستای سیرو1قمقم

فرشاد رمضانی 

سیرویی
سایر200200

296

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

2قمقم
دستجرد روستای سناوند 

مقابل درمانگاه
بانک کشاورزی

کاظم شاکری 

شمسی
سایر500500

297

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

سایر500500کمال باقریبانک کشاورزیکرمجگان محله باال2قمقم

298

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

سایر500500لیال مالبانک کشاورزیروستای گیو محله آب بخش2قمقم

299
گوسفند داشتی 

راسی100
2قمقم

-بخش خلجستان-قم

روستای -دهستان دستجرد

ورزنه

سایر500500مجید جباربیکیبانک کشاورزی

300
تولید مصنوعات 

چوبی
پست بانکروستای خوراباد1قمقم

مجید شاه 

ابراهیمی
سایر250250

301

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

2قمقم

بخش -قلعه چم-قم

کوچه میخک -سلفچگان

3درب-2فرعی

سایر500500مجید صادقیبانک کشاورزی
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302

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

2قمقم
قم کهک روستای قبادبزن 

کوچه اول
سایر500500محبوبه احمدیبانک کشاورزی

303
پرورش ماهی 

زینتی
سایر500500محد حسن پوربانک کشاورزیخوراباد2قمقم

17قمقمتولید گز304

قم روستای مبارک آباد خ 

جواد االیمه کوچه گل الله 

317 پ 5ک

سایر30013000محسن احمدیبانک توسعه تعاون

305
باغداری تولید 

انار نهال
بانک کشاورزیورجان محله باال1قمقم

محمد آ جعفری 

ورجانی
سایر250250

306
پرورش 

پرندگان زینتی
سایر200200محمد بوالحسنیبانک کشاورزیروستای سیروشهرک جوانان1قمقم

307
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیقم کهک،روستای سیرو1قمقم

محمد بوالحسنی 

سیرویی
سایر100100

پست بانکقم خورآباد خیابان زینبیه1قمقمتولید پوشاک308
محمد تقی 

داودی کهکی
سایر250250

309
تولید مصنوعات 

چوبی
1قمقم

قم،روستای خورآباد،مسجد 

الزهرا،محله باال
سایر250250محمد حسن پورپست بانک

310
پرورش 

پرندگان زینتی
پست بانککهک سیرو1قمقم

محمد رمضانی 

سیرویی
سایر200200

311
تولید مصنوعات 

چوبی
صندوق کارآفرینی امیدروستای خوراباد1قمقم

محمد شاه 

ابراهیمی
سایر250250

312
تولید مصنوعات 

چوبی
1قمقم

قم،کهک،روستای خاوه 

محله باال
صندوق کارآفرینی امید

محمد صحرایی 

خاوه
سایر200200
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313
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500محمد عسگریبانک کشاورزیجعفریه ، روستای عسگرلی2قمقم

314

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیقم ورجان کوچه نانوایی2قمقم
محمد علی 

اسمعیلی ورجانی
سایر500500

1قمقمنجاری315
روستای خورآباد شهرک 

مهدیه
پست بانک

محمد علی 

خورآبادی
سایر250250

سایر250250محمد محمدیبانک کشاورزیجعفریه،اراضی گازران1قمقمتولید نهال مثمر316

بانک توسعه تعاونکهک خ زینبیه1قمقمخیاطی317
محمد مرادی 

کهکی
سایر250250

318
تولید مصنوعات 

چوبی
بانک توسعه تعاونروستای خوراباد1قمقم

محمد مرادیان 

خورابادی
سایر250250

319
پرورش 

پرندگان زینتی
1قمقم

روستای قبادبزن خیابان 

امام حسین
بانک کشاورزی

محمد نجفی 

قبادبزنی
سایر200200

320
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500محمد نیک خوبانک کشاورزیروستای عسگرلی2قمقم

321

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

بانک کشاورزیقم خلج آباد2قمقم
محمدباقر 

کربالحسنی
سایر400400

2قمقمدامداری322
قم جعفریه خیابان امام 

خمینی
صندوق کارآفرینی امید

محمدجواد شاه 

مرادی
سایر600600

2قمقمتولید پوشاک323
قم،کهک،خیابان 

9زینبیه،نبش کوچه
پست بانک

محمدرضا 

رسولی کهکی
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدقم کهک1قمقمخیاطی324
محمدرضا 

کرمانی کهکی
سایر250250
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325
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعلی اباد انقالب2قمقم

محمدرضا 

محمدی
سایر500500

326
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیقم کهک،سیرو1قمقم

محمدرضا نیک 

خواه سیرویی
سایر100100

327
پرورش 

پرندگان زینتی
1قمقم

بخش کهک روستای سیرو 

کوی امام علی
بانک کشاورزی

محمدرضا نیک 

خواه سیرویی
سایر250250

328
پرورش گاو 

شیری
سایر500500محمود عربی نژادبانک کشاورزیمیم کوچه اسیاب2قمقم

329

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیخلج اباد2قمقم
محمود 

غالمرضایی
سایر500500

330

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

بانک کشاورزیخاوه2قمقم
مهدی اویسی 

فردویی
سایر500500

331

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

2قمقم
روستای دستجرد ، روستای 

جوزه
سایر500500مهدی حیدریانبانک کشاورزی

332
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیروستای سیرو-قم1قمقم

مهدی رمضانی 

سیرویی
سایر150150

333

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

2قمقم
-کوچه عالم-قلعه چم-قم

252پالک
سایر500500مهدی صادقیبانک کشاورزی

334

پرورش صنعتی 

بز و گوسفند و 

اصالح نژاد

2قمقم
جاده قدیم اصفهان روستای 

علی آباد نیزار
سایر500500مهدی قنبریبانک کشاورزی

335
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیقم خلجستان،روستای نایه2قمقم

مهدی محبیان 

نایه
سایر500500
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336

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

1قمقم
قم سلفچگان روستای 

طایقان
سایر300300مهدی میرزاییبانک کشاورزی

337

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

سایر500500هادی محمدیبانک کشاورزیجعفریه2قمقم

338
پرورش 

پرندگان زینتی
1قمقم

بخش کهک روستای سیرو 

310کوی امام حسین پالک 
بانک کشاورزی

هادی 

نورحسینی 

سیرویی

سایر100100

339
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیقم کهک،روستای سیرو1قمقم

یداله محمدی 

سیرویی
سایر150150

340
پرورش گاو 

شیری
2قمقم

روستای عسگرلی بن بست 

الله
سایر300300یعقوب عسگریبانک کشاورزی


