
شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1
تولید کمپوست 

حیوانی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000محمد امین زاده-بانک کشاورزیبردسیر دشتکار تاج آباد20بردسیرکرمان

2
گلخانه سبزی و 

صیفی
پست بانکرفسنجان روستای ملک آباد5رفسنجانکرمان

ابراهیم صالحی 

ملک آبادی
وزارت جهاد کشاورزی37503750

پست بانکروستای بابیدان-سربیژن1جیرفتکرمانپرورش زنبور3
ابراهیم رضاخانی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی502502

4
اصالح نژاد 

گاوهای شیری
بانک کشاورزیکرمان رابر روستای ننوک3رابرکرمان

ابراهیم زارع 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی19581958

2کهنوجکرمانگوسفند داشتی5
پایگاه -کهنوج- کرمان

عشایری
پست بانک

ابراهیم علیدادی 

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

6
کشت گل 

محمدی
1جیرفتکرمان

ساردوییه روستای قنات 

کمان
وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم کمالیصندوق کارآفرینی امید

7

فراوری ماسه 

سیلیس کهبد 

کرمان

بانک توسعه تعاونشهربابک روستای استبرق15شهربابککرمان
ابوالفضل رباطی 

جوزم
وزارت صنعت، معدن و تجارت28002800

8

گلخانه 

هیدروپنیک 

گل رز

وزارت جهاد کشاورزی80008000ابوالفضل ناصریپست بانکشهربابک روستای برفه10شهربابککرمان

9

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژادی

2فاریابکرمان
فاریاب شهرک شهدای 

محمدی سرگریچ
صندوق کارآفرینی امید

ابوذر تقی زاده 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی1300334

10

پرواربندی 

 50گوساله 

راسی

3جیرفتکرمان
بخش اسماعیلیه روستای 

رستم اباد
بانک توسعه تعاون

ابوذر قاعد لری 

اسفندقه
وزارت جهاد کشاورزی27122712

11

پرورش زنبور 

تولید - عسل 

عسل و ژل

بانک توسعه تعاونروستای باغبزم- بردسیر 2بردسیرکرمان
ابومسلم عظیمی 

باغبزم
وزارت جهاد کشاورزی890890
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12

مجتمع 

خدماتی رفاهی 

بین راهی

پست بانکرفسنجان5رفسنجانکرمان

احد 

میرزاحسینی 

نژاد زارع

70007000
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

13

پرورش شتر 

قطعه 200مرغ 

ای

2بردسیرکرمان

بردسیر نگار بهرامجرد 

روستای دولت آباد انتهای 

روستای دولت آباد طرح 

پرورش شتر مرغ اقای 

احسان مالزاده

وزارت جهاد کشاورزی35002100احسان مالزادهصندوق کارآفرینی امید

14

کارخانه تولید 

ترشیجات -مربا

و خیارشور با 

 700ظرفیت 

تن در سال

صندوق کارآفرینی امیدشریف اباد-سیرجان10سیرجانکرمان
احمد اسالمی 

دهنوی
وزارت جهاد کشاورزی150002000

15
گلخانه صیفی و 

سبزی
14بمکرمان

روداب غربی روستای قطب 

اباد
بانک کشاورزی

احمد اماندادی 

قطب ابادی
وزارت جهاد کشاورزی2500025000

16
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدرفسنجان روستای علم آباد2رفسنجانکرمان

احمد ایزدی 

یزدان آبادی
وزارت جهاد کشاورزی11001100

10کرمانکرمانفراوری پسته17
چترود خیابان وحدت جنب 

بخشداری
وزارت جهاد کشاورزی40004000احمد آزادی فربانک توسعه تعاون

18
تجهیز دفتر 

ICTروستایی 
پست بانکدلفارد روستای رضی اباد1جیرفتکرمان

احمد حیدری 

دلفارد
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

19
ترمینال ضبط 

پسته
3شهربابککرمان

شهربابک روستای 

شمشیرگرد
وزارت جهاد کشاورزی40004000احمد خدارحمیبانک کشاورزی

20
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی400360احمد دره کردیصندوق کارآفرینی امیدصدرآباد1رفسنجانکرمان
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21
اصالح ونژاد 

گوسفند بومی
وزارت جهاد کشاورزی200200احمد طالبیصندوق کارآفرینی امیدانار ساقی بلوار ولیعصر غربی1انارکرمان

22

واحد 

اشتغال)دامداری

احمد ( خانگی

عباس زاده فتح 

زرند –ابادی 

-منطقه سیریز

روستای فتح 

آباد

1زرندکرمان

استان کرمان شهرستان 

زرند بخش یزدانشهر منطقه 

سیریز روستای فتح اباد 

سیریز خیابان پیامبر اعظم

صندوق کارآفرینی امید
احمد عباس زاده 

فتح ابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

23
پرواربندی 

گوساله
2رفسنجانکرمان

کبوترخان روستای حاجی 

آباد ابتدای جاده خنامان
وزارت جهاد کشاورزی23002300احمد عسکریپست بانک

1انارکرمانپرواربندی بره24
روستای محمد آباد ساقی 

8بلوار جمهوری جمهوری
صندوق کارآفرینی امید

احمد غالمرضایی 

بهمن آباد
وزارت جهاد کشاورزی250250

3رفسنجانکرمانپرواربندی شتر25
رفسنجان روستای بهجت 

آباد امین
پست بانک

احمد قربانی 

وکیل آباد
وزارت جهاد کشاورزی40004000

26
اصالح ونژاد 

گوسفند بومی
1انارکرمان

کرمان انار امین شهر خیابان 

4امام کوچه
وزارت جهاد کشاورزی200200احمد محسنیصندوق کارآفرینی امید

27
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدفردوسیه آزادگان1رفسنجانکرمان

احمد محمود 

آبادی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی400400
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28

خرید ،توسعه 

وبازسازی دفتر 

خدمات فناوری 

- اطالعات 

ICTروستایی 

پست بانککرمان روستای اهلل اباد5کرمانکرمان
احمد مهدیان 

ناصر
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی931931احمد نوشاد پوربانک کشاورزیجیرفت اسفندقه1جیرفتکرمانخرید تراکتور29

30

درجه بندی 

وبسته بندی 

خرما

8نرماشیرکرمان
شهرستان نرماشیر روستای 

کدور
وزارت جهاد کشاورزی80008000احمد وزیریبانک کشاورزی

31
صیفی جات 

گلخانه ای
6بافتکرمان

کرمان بافت روستای 

زیدآباد حومه
بانک کشاورزی

احمدعلی بهرام 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی37203720

32
پرورش گاو 

شیری
2قلعه گنجکرمان

روستای شمس - قلعه گنج 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی18241824ادریس دریاباربانک کشاورزی

33

تولید مصنوعات 

چوبی وارایه 

خدمات برش و 

پی وی سی و 

سی ان سی به 

نجاران و 

کابینت کاران

10منوجانکرمان
روستای دهنو جنب 

مسجدالنبی
صندوق کارآفرینی امید

اردشیر میرزایی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

34

کنستانتره دام 

و طیور و 

پروتیین تک 

سلولی

7کرمانکرمان

باغین جاده رفسنجان 

روستای سعدی ناحیه 

صنعتی سعدی

وزارت جهاد کشاورزی50005000ارسطو خالقیبانک توسعه تعاون

35
اقامتگاه بوم 

گردی
پست بانککرمان دلفارد کرا آبشار4جیرفتکرمان

ارسطو سلیمانی 

دلفارد
30003000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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36
پرورش زنبور 

عسل
2رابرکرمان

روستای باغ - رابر - کرمان 

پیر ولی
پست بانک

ارسطو کریمی 

نسب رابر
وزارت جهاد کشاورزی589589

37
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
1جیرفتکرمان

جیرفت جبالبارز منطقه 

گوروییه
بانک کشاورزی

ارسالن افشار 

منش
وزارت جهاد کشاورزی500500

38
احداث گلخانه 

جالیزی
بانک کشاورزیجیرفت روستای آهوان2جیرفتکرمان

ارسالن سلطانی 

نراب
وزارت جهاد کشاورزی10001000

39
پرورش زنبور 

عسل
2عنبرآبادکرمان

روستای - عنبرآباد مردهک 

روداب
بانک کشاورزی

ارسالن قاعدی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی11401140

1انارکرمانپرواربندی بره40

شهرستان انار لطف آباد 

 پالک 8 (ع)کوچه امام رضا 

7

وزارت جهاد کشاورزی250250ارسالن معصومیصندوق کارآفرینی امید

41
پرورش گاو 

گوشتی
1عنبرآبادکرمان

عنبرآباد بخش جبالبارز 

جنوبی روستای روداب سفال
وزارت جهاد کشاورزی300300ارسالن نیک آیینصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی100100اسحق ناوکیصندوق کارآفرینی امیدروستای سردی-رودبارجنوب1رودبارجنوبکرمانپرورش بز سانن42

43
پرورش گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی100100اسما علمدار زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای عرضه داران2بردسیرکرمان

44
اقامتگاه بوم 

گردی گرگاک
1زرندکرمان

شهرستان - استان کرمان 

روستای گردشگری - زرند 

جرجافک

صندوق کارآفرینی امید
اسما مهدی زاده 

جرجافکی
1000500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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45

واحد دامپروری 

گوسفند )

سرکارخا(داشتی

نم اسماء 

میرزایی 

104زرندفرعی–

از پالک اصلی7

4زرندکرمان

استان کرمان شهرستان 

زرند بخش مرکزی 

از پالک 1047زرندفرعی–

اصلی

وزارت جهاد کشاورزی60006000اسما میرزاییبانک کشاورزی

46
بافت قالی و 

گلیم
صندوق کارآفرینی امیدخیابان ابوالفضل- ارزوییه1ارزوییهکرمان

اسماء 

پورعلیمردان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

47
دفترخدمات 

فناوری اطالعات
1کرمانکرمان

کرمان فرح اباد 

بلوارجمهوری بین 

جنب مسجد14و12کوچه

500500اسماء فرح بخشپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

48

سورتینگ 

ونگهداری 

محصوالت 

سردخ)کشاورزی

(انه

پست بانکروستای سبز گزی-عنبرآباد5عنبرآبادکرمان
اسماعیل 

اسکندری دررود
وزارت جهاد کشاورزی49024902

1کرمانکرمانزنبور داری49
راین خیابان طالقانی کوچه 

گلبافان
صندوق کارآفرینی امید

اسماعیل افضلی 

گروه
وزارت جهاد کشاورزی400400

50
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
1جیرفتکرمان

ساردوییه روستای پایین 

درب
وزارت جهاد کشاورزی502502اسماعیل رسانیپست بانک

51

پرورش گاو 

داشتی و تولید 

شیر

3سیرجانکرمان
سیرجان پاریز روستای 

دوچاهی
صندوق کارآفرینی امید

اسماعیل طاهری 

خراسانی
وزارت جهاد کشاورزی23002300
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52
پرورش زنبور 

کلنی200عسل 
وزارت جهاد کشاورزی10001000اسماعیل منزلیبانک توسعه تعاونجیرفت ساردوییه سربیژن2جیرفتکرمان

وزارت جهاد کشاورزی398398اسمعیل امیریپست بانکرابر روستای کنگری1رابرکرمانکاشت زعفران53

54
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی955955اسمعیل سالجقهپست بانکروستای تذرج- رابر- کرمان 2رابرکرمان

55
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
پست بانکجیرفت ساردوییه باغعلیشیر1جیرفتکرمان

اسمعیل شریفی 

راینی
وزارت جهاد کشاورزی502502

56
کارگاه گلیم 

بافی
100100اشرف خراسانیصندوق کارآفرینی امیدروستای دارستان خیابان امام2سیرجانکرمان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانکشت زعفران57
بافت بزنجان روستای 

خافکوییه
بانک کشاورزی

اشرف شاهی 

مریدی
وزارت جهاد کشاورزی320320

4بافتکرمانمهمانپذیر58

کرمان بافت بزنجان جاده 

اصلی رابر جنب مخابرات 

شهید ایران نژاد

صندوق کارآفرینی امید
اشرف صابری 

رابری
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

59
اقامتگاه بوم 

گردی گارچی
1جیرفتکرمان

استان کرمان، 

جبالبارز،روستای درپتک 

مسکون،بن بست کوچه قایم

صندوق کارآفرینی امید
اشرف عارفی 

مسکونی
650650

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100اشرف محسنیصندوق کارآفرینی امیدروستای گلشن بلوار امام1انارکرمانقالیبافی60

2کرمانکرمانپته دوزی61

روستای - کرمان ماهان 

شهرک علی - قناتغستان 

ابن ابی طالب

400400اشرف هابیلی زادصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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62

احداث مجتمع 

خدماتی و 

رفاهی و 

تفریحی

48004800اصغر ستودهصندوق کارآفرینی امیدخورسند/ شهربابک 25شهربابککرمان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1انارکرمانپرواربندی بره63
روستای عباس آباد کوچه 

38ولیعصر
صندوق کارآفرینی امید

اصغر مرشدی 

دهج
وزارت جهاد کشاورزی250250

3بافتکرمانخیار گلخانه ای64

کرمان بافت روستای 

گریغان مجتمع گلخانه ای 

گریغان

بانک توسعه تعاون
اطهره شماعی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1انارکرمانقالی بافی65

انار روستای بهشت آباد 

خیابان شهید باهنر تاالر باغ 

سنتی آزادی

صندوق کارآفرینی امید
اعظم ابوالحسنی 

کشکوییه
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100

1کرمانکرمانپرورش ماهی66
گلباف بخش جوشان 

روستای حسن اباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000اعظم ایرانمنشپست بانک

67
توجیهی باغ 

پسته
3بردسیرکرمان

مزرعه علی - نگار-بردسیر 

اباد شمس روستای سرخکان
صندوق کارآفرینی امید

اعظم تقی زاده 

خنامان
وزارت جهاد کشاورزی18201820

68
کارگاه گلیم 

بافی
100100اعظم جهانشاهیصندوق کارآفرینی امیدروستای دارستان2سیرجانکرمان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

69
کارگاه گلیم 

بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای دارستان خیابان امام2سیرجانکرمان

اعظم خواجویی 

نسب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانگلیم بافی70
کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب روستای اسالم آباد
صندوق کارآفرینی امید

اعظم دهقانی 

دشتابی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1انارکرمانقالی بافی71
انار روستای علی آباد حسن 

5ولی عصر 
صندوق کارآفرینی امید

اعظم عرب 

صادق آباد
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100

72
شتر پرواری 

پنجاه نفر
بانک کشاورزیروستای محمود اباد3بردسیرکرمان

اعظم عظیمی 

همت
وزارت جهاد کشاورزی36003600
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73
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
پست بانکجیرفت ساردوییه1جیرفتکرمان

اعظم قربان پور 

عباس آبادی
وزارت جهاد کشاورزی502502

1رفسنجانکرمانپته74

رفسنچان جعفرآباد - کرمان 

خیابان عباسیه کوچه امام 

2علی 

صندوق کارآفرینی امید
اعظم قلی زاده 

حسین آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانقالی بافی75
کرمان بافت روستای 

گوراندشت
صندوق کارآفرینی امید

اعظمه منظری 

توکلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

76
پرواربندی بره 

راس190
پست بانکجیرفت جبالبارز سقدر1جیرفتکرمان

افراسیاب صفوی 

گردینی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

77

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

1ارزوییهکرمان
صوغان روستای - ارزوییه

2سنگ چشمه 
صندوق کارآفرینی امید

افسانه ابراهیمی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی1100840

1ریگانکرمانپرورش شتر78

ریگان روستا بمبویان محله 

رشیدیها جنب موتورآب 

دهگود

وزارت جهاد کشاورزی200200افسانه آذر افراصندوق کارآفرینی امید

1بافتکرمانگلیم بافی79
کرمان بافت روستای 

بیدشک شورک
صندوق کارآفرینی امید

افسانه 

پوررودخانه 

سلجوقی

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ریگانکرمانپرورش شتر80

ریگان روستا بمبویان محله 

رشیدیها جنب منزل 

نوربخش شه بخش

وزارت جهاد کشاورزی500500افسانه پورنگاریصندوق کارآفرینی امید

81

صندوق خرد 

محلی روستای 

حجت آباد

20ریگانکرمان
ریگان گنبکی روستای 

حجت آباد
صندوق کارآفرینی امید

افسانه دستیار 

حقیقی
صندوق کارآفرینی امید200200

صندوق کارآفرینی امیدانار روستای علی آباد حسن1انارکرمانقالی بافی82
افسانه محسنی 

علی آبادی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100
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83
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی12001200افسانه مرادی کرصندوق کارآفرینی امیددهسرد پتکان- ارزوییه2ارزوییهکرمان

صندوق کارآفرینی امیدرابر روستای کلمشک1رابرکرمانپرورش بوقلمون84
افسانه منظری 

توکلی
وزارت جهاد کشاورزی100100

85

مجتمع 

گردشگری و 

طبعیت گردی 

دایی قربان

1000500افسانه میجانیصندوق کارآفرینی امید-روستای میجان -جیرفت 3جیرفتکرمان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

86

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

1ارزوییهکرمان
ارزوییه صوغان روستای ده 

گوشه
صندوق کارآفرینی امید

افسانه ناصری 

اسفندقه
وزارت جهاد کشاورزی1100832

1انارکرمانپرورش قارچ87
انار امین شهر بلوار امام رضا 

8
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی150150افسانه ناظمیانصندوق کارآفرینی امید

10001000افالطون افشارپورصندوق کارآفرینی امیددهبکری بلوار خلیج فارس2بمکرمانخانه بوم گردی88
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانگلیم بافی89
کرمان بافت گوغر روستای 

ده ساجر
100100اقدس علیرضاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

90

احداث گلخانه 

جالیزی به 

مساحت 

مترمربع6000

وزارت جهاد کشاورزی2000900اکبر امیر شکاریصندوق کارآفرینی امیدجیرفت روستای عنایت آباد3جیرفتکرمان

91

شستشو ودانه 

بندی شن و 

ماسه

7زرندکرمان

زرندکرمان روستای علی 

آباد اولیا خیابان ولی عصر 

 سمت راست منزل 3کوچه 

چهارم

بانک توسعه تعاون
اکبر جمالیزاده 

بهاءآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت48404840

15001500اکبر حیدری نیاپست بانککهنوج نوراباد2کهنوجکرمانبوم گردی92
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1رودبارجنوبکرمانپرورش بز سانن93
رودبار جنوب بخش مرکزی 

شهرک سلمانیه
وزارت جهاد کشاورزی300300اکبر خانه گیرصندوق کارآفرینی امید

94
احداث اقامتگاه 

بوم گردی
بانک توسعه تعاونشهداد روستای ولی اباد4کرمانکرمان

اکبر 

عبدالحسینی 

مهدی آبادی

21002100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

95

طرح درجه 

بندی و بسته 

بندی خرما

13نرماشیرکرمان
نرماشیر، روداب، روستای 

قناد
وزارت جهاد کشاورزی1600016000اکبر مشکیبانک کشاورزی

96

پرورش گیاهان 

دارویی نعناع 

فلفلی

وزارت جهاد کشاورزی100100اکبر مظفری غربابانک کشاورزیروستای درغستان- بردسیر 1بردسیرکرمان

97

کاشت گیاهان 

زعفران )دارویی 

( هکتار 3

1کرمانکرمان
کرمان جاده ماهان حسین 

آباد خان
صندوق کارآفرینی امید

اکبر موسایی 

فرسنگی
وزارت جهاد کشاورزی900480

98
خریدتراکتور 

کشاورزی
بانک کشاورزیفاریاب عباس ابادسرگریچ1فاریابکرمان

اکبر هوتی 

سرگریچی
وزارت جهاد کشاورزی466466

99

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی1170400اکرم حسین پورصندوق کارآفرینی امیدرضاآباد1رفسنجانکرمان

وزارت جهاد کشاورزی1000120اهلل داد بیرمی نیاصندوق کارآفرینی امیدبردسیر ده جمعه1بردسیرکرمانپرواربندی بره100

101

خرید تجهیزات 

دفتر ای سی 

تی روستایی

1جیرفتکرمان
شهرستان جیرفت بلوک 

روستای طرج
200200الهام اخالصیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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3منوجانکرماننانوایی102
جنب - پاتک-منوجان نودژ 

مسجد علی بن موسی الرضا
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400الهام آزادیصندوق کارآفرینی امید

100100الهام آیینه نگینیصندوق کارآفرینی امیدرابر روستای موردوییه1رابرکرمانپته دوزی103
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4بافتکرمانخانه مسافر104
کرمان بافت فتح اباد 

روستای سنگ پهن
700700الهام حمزه نژادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100الهام رجبی نسبصندوق کارآفرینی امیدکرمان بافت روستای شورباز1بافتکرمانگلیم بافی105
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانقالی بافی106

کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب گوشک روستای 

پیردمکوییه

صندوق کارآفرینی امید
الهام شمسی 

گوشکی
سازمان امور عشایر ایران100100

107
اقامتگاه بوم 

گردی
5بافتکرمان

کرمان بافت گوغر روستای 

امیرآباد
صندوق کارآفرینی امید

الهام ملک 

محمدی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانخیاطی108

بافت گوغر روستای امیرآباد 

روبروی نانوایی خیابان امام 

خمینی خیاطی کوک

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300الهه زنداقطاعیصندوق کارآفرینی امید

109
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
وزارت جهاد کشاورزی28002239الهه عباسی قراییصندوق کارآفرینی امیدارزوییه سلطان آباد3ارزوییهکرمان

110
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی950950امان اله ابراهیمیپست بانکرفسنجان دولت آباد1رفسنجانکرمان

111
 10گاو داری 

راسی
بانک کشاورزیقلعه گنج روستای چاه زیهد1قلعه گنجکرمان

امید احمدی 

کهنعلی
وزارت جهاد کشاورزی960960

3انارکرمانبوم گردی ابان112
انار روستای ده رییس کوچه 

اخر سمت راست
پست بانک

امید خلیلی نژاد 

فتح آبادی
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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113
تولید آرد گندم 

از نوع والسی
45کرمانکرمان

-ماهان-کرمان

کیلومتربعداز پلیس راه2
بانک کشاورزی

امید 

گلکاررفسنجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت2500025000

114

پروار بندی 

ماهی گرم آبی 

 20با ظرفیت 

تن در یک دوره

4فهرجکرمان
استان کرمان فهرج امیدیه 

شرکت تعاونی گاوداری
بانک کشاورزی

امید یزدی جنت 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی26602660

115
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکشاهرخ آباد1رفسنجانکرمان

امیر روشنی 

حسن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

116
پرواربندی 

گوسفند
1بمکرمان

بخش -شهرستان بم-کرمان

روستای زیداباد-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی20002000امیر معماریبانک کشاورزی

117

کشت گیاهان 

گل )دارویی 

محمدی به 

(هکتار20میزان 

3جیرفتکرمان
پایین جاده -بخش جبالبارز 

دردسک به سقدر
صندوق کارآفرینی امید

امیرحسین 

سعیدی
وزارت جهاد کشاورزی40001700

118
خریدتراکتوروادو

ات کشاورزی
بانک کشاورزیفاریاب هورزنجیری1فاریابکرمان

امین اسکندری 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی800800

119
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی350350امین افضلی نسبصندوق کارآفرینی امیدروستای ننیز- رابر- کرمان 1رابرکرمان

1رفسنجانکرمانپرورش شترمرغ120
جاده روستای نوش آباد 

نرسیده به سه راه جنت آباد
بانک توسعه تعاون

امین 

پورعبداللهی 

هرمزابادی

وزارت جهاد کشاورزی800800

121
کشت زعفران 

 هکتاری0.6
1شهربابککرمان

شهرابک خیابان امام کوچه 

1
وزارت جهاد کشاورزی130130امین حسنیپست بانک
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122
پرورش شتر 

بومی
وزارت جهاد کشاورزی12501250امین رهیصندوق کارآفرینی امیدریگان ده رضا4ریگانکرمان

123

تولید ماشین 

االت و ادوات 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100004500امین شهربابکیصندوق کارآفرینی امیدروستای عرب اباد10رفسنجانکرمان

124

تولید صافی 

یکبار مصرف 

چای و دمنوش

5کرمانکرمان
کرمان، ناحیه صنعتی 

اختیار آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت60006000امین مرشدزادهبانک کشاورزی

125
کشت گل 

محمدی
1جیرفتکرمان

جیرفت روستای دولت آباد 

اسفندقه
پست بانک

امین نصراهلل زاده 

دولت آباد
وزارت جهاد کشاورزی202202

صندوق کارآفرینی امیدانار روستای احمدآباد1انارکرمانگلیم بافی126
ایران قدیری 

اناری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

127
پرواربندی شتر 

نفری150
4رودبارجنوبکرمان

-مرکزی-رودبارجنوب

روستای خیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی60005040ایرج نارویی زادهبانک کشاورزی

128
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی400400ایمان افضلی ننیزبانک توسعه تعاونروستای ننیز- رابر- کرمان 2رابرکرمان

129
احداث گلخانه 

جالیزی
وزارت جهاد کشاورزی25002500ایمان امینی روشصندوق کارآفرینی امیدجیرفت روستای دشت کوچ3جیرفتکرمان

130
پرورش بز 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی960960ایمان حیدریپست بانکسهالور-کهنوج- کرمان2کهنوجکرمان

131
اصالح نژاد گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای ننوک- رابر3رابرکرمان

ایمان زارع 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی19581958

بانک کشاورزیهمت آباد علیا3رفسنجانکرمانگلخانه132
ایمان کرمی زاده 

فتح آبادی
وزارت جهاد کشاورزی28002800

133
پرورش زنبور 

عسل
1عنبرآبادکرمان

شهرستان عنبرآباد بخش 

جبالبارز جنوبی شهر 

مردهک روستای گرم زیر

بانک توسعه تعاون
ایمان 

منصوربهمنی
وزارت جهاد کشاورزی800800
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134

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

سبزی و صیفی 

جات

5نرماشیرکرمان
نرماشیر، روداب، مجتمع 

گلخانه ای روداب
وزارت جهاد کشاورزی80008000ایوب بیدرانیبانک کشاورزی

135

نیم هکتار 

گلخانه توت 

فرنگی

صندوق کارآفرینی امیدجیرفت روستای آهوان3جیرفتکرمان
ایوب رستمی 

ابوسعیدی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

136
پرواربندی 

راسی50گوساله 
وزارت جهاد کشاورزی33003300ایوب عسکرپورصندوق کارآفرینی امیدروستای آببرده3جیرفتکرمان

137

تجهیز ،نوسازی 

و توسعه دفتر 

فناوری 

 ICTاطالعات 

روستایی

1سیرجانکرمان

سعادت آباد خ اصلی جنب 

پاسگاه دفتر فناوری 

 روستاییICTاطالعات 

950950آرزو حدیدیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

138
پرورش زنبور 

عسل
1بردسیرکرمان

- قلعه عسکر - بردسیر 

روستای هراران
بانک کشاورزی

آرش اشرف 

عسکری
وزارت جهاد کشاورزی720720

139

واحد پرورش 

دام 

مشاغل )سبک

سرکارخا(خانکی

نم آفاق رضایی 

دهنوی

1زرندکرمان

استان کرمان شهرستان 

زرند بخش یزدانشهر 

روستای سیریز خیابان 

شهدای دهنو کوچه امام 

جعفر صادق ع

صندوق کارآفرینی امید
آفاق رضایی 

دهنوی
وزارت جهاد کشاورزی150150
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140

واحد دامداری 

مشاغل )سبک

سرکارخا(خانکی

نم آفاق علی 

زرند –بیگی 

سیریز

1زرندکرمان

استان کرمان شهرستان 

زرند بخش یزدان شهر 

سیریز خ -منطقه سیریز 

جهاد

وزارت جهاد کشاورزی150150آفاق علی بیگیصندوق کارآفرینی امید

1عنبرآبادکرمانگلیم بافی141

شهرستان عنبر آباد روستای 

پشت کوه شهید مهدی 

احمدیوسفی

صندوق کارآفرینی امید
آمنه بلوچ 

جبالبارزی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

142
کشت گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی600600آمنه حسینیبانک توسعه تعاونجیرفت جبالبارز1جیرفتکرمان

1بافتکرمانگلیم بافی143
کرمان بافت گوغر روستای 

گنبدان
100100آمنه علیرضاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانقالی بافی عشایر144
کرمان بافت منطقه عشایری 

گدار سبز
صندوق کارآفرینی امید

آهسته شاهی 

مریدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

145
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
وزارت جهاد کشاورزی500500آیلین عظماییبانک توسعه تعاونجیرفت دلفارد1جیرفتکرمان

146

صندوق خرد 

محلی روستایی 

بلورد

صندوق کارآفرینی امید400400بتول زینلی پورصندوق کارآفرینی امیدبلورد40سیرجانکرمان

147

توسعه و 

نوسازی دفتر 

خدمات فن 

اوری اطالعات 

ictروستایی 

1کرمانکرمان

 جاده 15کرمان کیلومتر 

زنگی اباد روستای شاهرخ 

7اباد نبش ولیعصر 

پست بانک
بتول محمدی 

شاهرخ ابادی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

148
کشت گیاهان 

(زعفران)دارویی 
1کرمانکرمان

جوشان تلمبه جهاد نرسیده 

به سعدآباد
صندوق کارآفرینی امید

بتول نقیبی 

جوشانی
وزارت جهاد کشاورزی400200
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149
پرورش 

گوسفند داشتی
2رفسنجانکرمان

رفسنجان روستای علی آباد 

سفته
پست بانک

بختیار امیری 

حسن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

150

مجتمع 

گردشگری و 

بوم گردی

صندوق کارآفرینی امیدساردوییه روستای دره رود3جیرفتکرمان
بدیع اله 

شهدادی ماریکی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

151
تولید گل 

محمدی
1جیرفتکرمان

جیرفت ساردوییه روستای 

گردین
وزارت جهاد کشاورزی202202برکت محمودیپست بانک

152
تولید سوهان و 

گز
6کرمانکرمان

کرمان شهرک صنعتی 

 4سعدی خیابان صنعت 

واحد دوم سمت چپ

وزارت جهاد کشاورزی80008000بالل خدادادیبانک کشاورزی

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی153
کرمان بافت گوغر گویین 

منطقه عشایری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بلقیس علیرضاییصندوق کارآفرینی امید

154
مجتمع اقامتی 

و پذیرایی
3بافتکرمان

کرمان بافت بزنجان خیابان 

امام جنب بانک کشاورزی
بانک کشاورزی

بهادر موسی 

اکبری
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی15001500

155

کمپ تفریحی 

پذیرایی نسیم 

رودخانه

2بافتکرمان

کرمان بافت خبر شاه والیت 

اقامتگاه گردشگری نسیم 

رودخانه

500500بهباز سلجوقیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4کرمانکرمانبوم گردی156
خ طالقانی کوچه -شهداد

امام زاده
پست بانک

بهروز علی پور 

شهدادی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

157
پرواربندی 

گوساله
2کهنوجکرمان

چاه مرید -کهنوج- کرمان

کهور اباد سهرابی
وزارت جهاد کشاورزی14001400بهزاد میرزمانیصندوق کارآفرینی امید

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی158
کرمان بافت گوشک منطقه 

عشایری
صندوق کارآفرینی امید

پروانه موسی 

پورسیاه جل
سازمان امور عشایر ایران100100

159
طرح فراوری 

پسته
6شهربابککرمان

شهربابک خاتون آباد بلوار 

خیبر روبه رو پمپ بنزین
وزارت جهاد کشاورزی65226522پرویز محمودیبانک کشاورزی

160
کارگاه گلیم 

بافی
2سیرجانکرمان

 فرعی 4فخرآباد خیابان شفا 

سوم سمت راست
صندوق کارآفرینی امید

پروین رضایی 

شریف آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1عنبرآبادکرمانقالب بافی161

شهرستان عنبرآباد روستای 

جهاد آباد شهرک شهید 

ساالری

صندوق کارآفرینی امید
پروین نظری 

قصری
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1عنبرآبادکرمانگلیم بافی162
عنبرآباد روستای پشت کوه 

فجر شهید احمد یوسفی
صندوق کارآفرینی امید

پری سیما 

مشایخی دشتکوچ
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

163

صندوق خرد 

محلی روستایی 

عزت اباد

صندوق کارآفرینی امیدسیرجان40سیرجانکرمان
پریا شهسواری 

پور
صندوق کارآفرینی امید400400

164
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی700700پریدخت اشکوهپست بانکخنامان1رفسنجانکرمان

100100پریسا زینلی زادهصندوق کارآفرینی امیدانار روستای مهرآباد بیاض1انارکرمانگلیم بافی165
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

166
پرواربندی بره 

اصالح نژادی
وزارت جهاد کشاورزی900900پنجعلی آتش زرصندوق کارآفرینی امیدفاریاب سردک سرگریچ2فاریابکرمان

167
پرورش 

گاوشیری
پست بانک9عرب آباد امام حسن 1رفسنجانکرمان

پنجعلی جنگی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی620620

168
احداث دفتر 

ictروستایی 
500500پوران برخوریپست بانکجیرفت روستای ساغری1جیرفتکرمان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

169
پرورش گاو 

راس19شیری 
وزارت جهاد کشاورزی14501450پوران رییسیبانک کشاورزیجیرفت ساغری1جیرفتکرمان

170
کارگاه گلیم 

بافی
100100پوران شولصندوق کارآفرینی امیدروستای دارستان خیابان امام2سیرجانکرمان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

171
پرورش 

زنبورعسل
پست بانک5خیابان سعدی فرعی1جیرفتکرمان

پوریا برخوری 

مهنی
وزارت جهاد کشاورزی502502

1بافتکرمانگلیم بافی172
کرمان بافت روستای فتح 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

تابنده حبیبی 

فتح آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1زرندکرمانزنبورداری173

استان کرمان :تابستان

شهرستان زرند روستای 

استان : دشتخاک وزمستان 

کرمان شهرستان جیرفت 

روستای

وزارت جهاد کشاورزی400400تاجعلی سالجقهپست بانک

1بافتکرمانگلیم بافی174
کرمان بافت خبر روستای 

قره تپه
100100تهمینه علیرضاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدارزوییه صوغان سرخان1ارزوییهکرمانگلیم بافی175
تهیمنه 

اسکندرزاده افشار
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی16001600توران پیرمرادیبانک کشاورزیروستای علی آباد- بافت2بافتکرمانکشت زعفران176

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی177
کرمان بافت بزنجان روستای 

آرن سفال منطقه عشایری
صندوق کارآفرینی امید

توران منظری 

توکلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بافتکرمانگلیم بافی178
کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب روستای وکیل اباد
100100توران نجم الدینیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

179
بافت گلیم و 

قالی
100100ثریا غنچه پورصندوق کارآفرینی امیدمحله گلشهر- ارزوییه1ارزوییهکرمان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی180
کرمان بافت گوشک منطقه 

عشایری گلی گوران
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ثریا مرادی کرصندوق کارآفرینی امید

181
پرورش زنبور 

عسل
1بردسیرکرمان

الله زار روستای - بردسیر 

هویج
وزارت جهاد کشاورزی320320جابر قدوسیبانک کشاورزی

2کهنوجکرمانپرواربندی182
توکل اباد - کهنوج- کرمان

مزرعه فدک
وزارت جهاد کشاورزی14401440جان محمد آبیاربانک کشاورزی

183
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیجیرفت روستای میجان1جیرفتکرمان

جعفر سنجری 

میجان
وزارت جهاد کشاورزی500500

1انارکرمانپرواربندی بره184
ده رییس خیابان شهید 

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی250250جعفر طزرجیصندوق کارآفرینی امید
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185
پرواربندی 

گوسفند
4بردسیرکرمان

بردسیر گلزار روستای 

شیرینک
صندوق کارآفرینی امید

جالل الدین 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی38001300

2کرمانکرمانبوم گردی186
شهرستان شهداد بازار قدیم 

کوچه نارنج قلعه
صندوق کارآفرینی امید

جلوه ملک 

مطیعی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدبیاض1انارکرمانپرواربندی بره187
جمیله علیپور 

نجم ابادی
وزارت جهاد کشاورزی250250

وزارت جهاد کشاورزی200200جهانتاب افراصندوق کارآفرینی امیدبافت روستای شورباز1بافتکرمانپرورش بوقلمون188

189
پرورش 

گوسفند وبز
1بافتکرمان

کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب روستای منصور آباد
صندوق کارآفرینی امید

جهانگیر 

پیرمرادی زاده 

آرن

وزارت جهاد کشاورزی200200

190
پرواربندی 

گوساله
1رفسنجانکرمان

اسماعیل آباد نوق خیابان 

شهید جعفری
وزارت جهاد کشاورزی720720جهانگیر ملکیصندوق کارآفرینی امید

191

واحد گلخانه 

هوشمند 

تو)هیدروپونیک

لید وپرورش 

 (گلهای زینتی

اقای جواد 

ایرانمنش

10زرندکرمان

زرند منطقه بهشت وحدت 

روستای علی اباد مجتمع 

بهشت

وزارت جهاد کشاورزی2000020000جواد ایرانمنشپست بانک

192
پرورش زنبور 

عسل
2رابرکرمان

روستای -رابر- کرمان 

گلینوییه
وزارت جهاد کشاورزی12001200جواد حسینخانیصندوق کارآفرینی امید

193
پرواربندی 

گوسفند داشتی
1ارزوییهکرمان

استان کرمان شهرستان 

ارزوییه بخش مرکزی 

دهستان دولت آباد روستای 

موتور پمپ عیسی صفی نتاج

وزارت جهاد کشاورزی1100200جواد صفی پورصندوق کارآفرینی امید
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194

طرح درجه 

بندی و بسته 

بندی خرما

3نرماشیرکرمان
نرماشیر، بخش مرکزی 

روستای مراد اباد
صندوق کارآفرینی امید

جواد عباسی 

وکیل ابادی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

195

واحد 

تولیدپرندگان 

زینتی 

بلدرچین )

 (.....وکبگ و

اقای جواد 

منتظری خادم

3زرندکرمان
زرند روستای ده ایرج سه 

راه حصن
صندوق کارآفرینی امید

جواد منتظری 

خادم
وزارت جهاد کشاورزی1200700

196

پرورش گاو 

شیری با 

 20ظرفیت 

راس

3سیرجانکرمان
مجتمع گاوداری -سیرجان

فخرآباد
پست بانک

جواد موسی یی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی16001600

197
پرورش 

گوسفند داشتی
1رفسنجانکرمان

رفسنجان روستای تاج آباد 

کهنه
وزارت جهاد کشاورزی950950جواد میرزاییصندوق کارآفرینی امید

1بافتکرمانقالی بافی198
کرمان بافت منطقه عشایری 

زراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جیران شاهمرادیصندوق کارآفرینی امید

1بافتکرمانگلیم بافی199

کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب گوشک روستای 

گلودر

صندوق کارآفرینی امید
جیران موسی 

پورسیاه جل
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200
کشت گل گاو 

زبان
پست بانکجیرفت جاده سد1جیرفتکرمان

جیهن کریمی 

نمچ
وزارت جهاد کشاورزی236236

201
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی500500حاجی هشتادانیبانک توسعه تعاونگلباف هشتادان1کرمانکرمان

202
کاشت وپرورش 

گیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی400200حامد طیارهصندوق کارآفرینی امیدفاریاب روستای نارمند1فاریابکرمان
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203
طرح پرواربندی 

بره
بانک کشاورزیشهربابک روستای ده دباغ2شهربابککرمان

حامد قائمی 

شهربابکی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

204
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
وزارت جهاد کشاورزی500500حامد منزلیبانک توسعه تعاونجیرفت ساردوییه1جیرفتکرمان

205
توسعه معدن 

چشمه پودنه
40کوهبنانکرمان

جاده زرند 55کیلومتر

کوهبنان
بانک توسعه تعاون

حامد یزدانی 

احمدآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4200042000

206
تولید 

سیسمونی نوزاد
صندوق کارآفرینی امیدروستای باقرآباد1کرمانکرمان

حانیه علیزاده 

حسنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

پست بانکرفسنجان فردوسیه آزادگان2رفسنجانکرماناحداث گلخانه207
حبیب اهلل 

بواسحاق
وزارت جهاد کشاورزی12801280

208
پرواربندی 

راس200بره
1جیرفتکرمان

جیرفت ساردوییه روستای 

چکرچمن
بانک کشاورزی

حبیب اهلل رفیعی 

سربیژن
وزارت جهاد کشاورزی16001600

وزارت جهاد کشاورزی600600حبیب اهلل علیپورپست بانکرفسنجان سعید آباد1رفسنجانکرمانپرواربندی بره209

210
اصالح ونژاد 

گوسفند بومی
1انارکرمان

قربان آباد کوچه شهید 

مدرس
صندوق کارآفرینی امید

حبیب اله 

عزیززاده چاورچی
وزارت جهاد کشاورزی200200

211

واحد صنعتی 

روکش تایر 

اتوبوسی 

وکامیونی

15زرندکرمان

استان کرمان شهرستان 

زرند بخش مرکزی ناحیه 

صنعتی بهشت وحدت

بانک توسعه تعاون
حجت اسالمی 

علی ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1180011800

212
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیراه قدیم آسیاب2راورکرمان

حجت افضلی 

نژادراوری
وزارت جهاد کشاورزی17001700

صندوق کارآفرینی امیدنوق جهان آباد1رفسنجانکرمانپرورش گوساله213
حجت صباغی 

علی آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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214

مجتمع هتل 

سنتی و 

گردشگری

12کرمانکرمان
شهداد خیابان تمدن کوچه 

1
1000010000حدیث ایرانمشبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

215
قالیبافی گلیم 

بافی
1بافتکرمان

کرمان بافت بزنجان روستای 

آرن سفال منطقه عشایری
صندوق کارآفرینی امید

حدیث منظری 

توکلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

216

احداث گلخانه 

جالیزی 

متری5000

3عنبرآبادکرمان
کوچه -خضرآباد-عنبرآباد

شهیدعارفی
وزارت جهاد کشاورزی19501950حدیث نوزاییصندوق کارآفرینی امید

217

طرح توجیهی 

کشت گلخانه 

ای 

هیدروپونیک 

صیفی جات

8نرماشیرکرمان
بخش روداب مجتمع گلخانه 

ای روداب روستای قناد
وزارت جهاد کشاورزی95009500حسام طیبیبانک کشاورزی

218

پرورش ماهیان 

سردآبی به 

 تن 10میزان 

در سال

2کرمانکرمان

 کیلومتر به 7- گلبافت 

سمت غرب مزرعه روستای 

گدار بیدوییه

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن احمدیپست بانک

219
احداث گلخانه 

جالیزی
وزارت جهاد کشاورزی29001300حسن اقتداریصندوق کارآفرینی امیدجیرفت دهنو شهسوار2جیرفتکرمان

220

واحد گاوداری 

داشتی اقای 

حسن ایزدی

3زرندکرمان
زرند روستای علی اباد 

سفلی خ محمدرسول اهلل
صندوق کارآفرینی امید

حسن ایزدی 

یزدان ابادی
وزارت جهاد کشاورزی50002500

3رفسنجانکرمانپرواربندی شتر221
رفسنجان احمد آباد دیفه 

خشک
بانک کشاورزی

حسن بمانی پور 

صالح آباد
وزارت جهاد کشاورزی24002080

222

کشت 

محصوالت 

گلخانه ای

بانک کشاورزیارزوییه جنت آباد12ارزوییهکرمان
حسن خضری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی2500025000
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223

شستشو و دانه 

بندی شن 

وماسه و بتن 

آماده

4رفسنجانکرمان

رفسنجان نوق روستای 

احمدیه نوق خیابان پیامبر 

اعظم تاسیسات شن وماسه

بانک توسعه تعاون
حسن دهقان 

زاده نجم آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000

224

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

سبزی و صیفی 

جات

15نرماشیرکرمان
نرماشیر، بخش مرکزی 

روستای قایم آباد
وزارت جهاد کشاورزی2300023000حسن دهقانزادهبانک کشاورزی

225

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدامین شهر خ بسیج ک اول1انارکرمان
حسن رشیدی 

شریف آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

4کرمانکرمانفراوری خرما226

شهرستان - استان کرمان 

-بخش باغین - کرمان 

ناحیه - روستای سعدی 

صنعتی سعدی

وزارت جهاد کشاورزی45004500حسن سالجقهبانک کشاورزی

4ریگانکرمانپرورش شتر227
ریگان روستای عباس اباد 

سردار
وزارت جهاد کشاورزی47004700حسن شجاعی رادصندوق کارآفرینی امید

228
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن غالمیصندوق کارآفرینی امیدکریم آباد علیاء2رفسنجانکرمان

229
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی900400حسن مهدی پورصندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی- رابر- کرمان 3رابرکرمان

230
کشت زعفران و 

گیاهان دارویی
2کوهبنانکرمان

کوهبنان روستای جور 

صحرای اپوروار
صندوق کارآفرینی امید

حسن نوری 

کوهبنانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی250250حسن یوسفیصندوق کارآفرینی امیدانار قربان آباد1انارکرمانپرواربندی بره231

232
کشت گل 

محمدی
پست بانکجیرفت جبالبارز1جیرفتکرمان

حسنیه صفوی 

گردینی
وزارت جهاد کشاورزی202202
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233

بسته بندی 

سبزیجات و 

میوه خشک

5بافتکرمان

کرمان بافت ابتدای جاده 

بافت ارزوییه روستای 

حاجی اباد

بانک کشاورزی
حسین ابراهیمی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی60006000

234

واحد دامداری 

اشتغال )

آقای (روستایی

حسین 

ابراهیمی 

زرند –سیریزی 

سیریز

1زرندکرمان

استان کرمان شهرستان 

زرندبخش یزدانشهر 

دهستان -منطقه سیریز–

سیریز خیابان شهید 

احمدرضا جعفری

صندوق کارآفرینی امید
حسین ابراهیمی 

سیریزی
وزارت جهاد کشاورزی150150

235

واحد نگهداری 

 (خانگی )دام

اقای حسین 

ابراهیمی 

زرند -سیریزی 

سیریز

1زرندکرمان

استان کرمان شهرستان 

زرند بخش یزدانشهر منطقع 

سیریز دهستان سیریز 

11خیابان جهاد کوچه

صندوق کارآفرینی امید
حسین ابراهیمی 

سیریزی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2رفسنجانکرمانگلخانه236
رفسنجان کشکوییه حسن 

آباد زندی
پست بانک

حسین احمدی 

خالق آباد
وزارت جهاد کشاورزی17001700

12ارزوییهکرمانگلخانه237

کرمان بافت ارزوییه 

روستایی قادر اباد مزرعه 

حسین اخالص پور

بانک کشاورزی
حسین اخالص 

پور
وزارت جهاد کشاورزی2500025000

1انارکرمانپرواربندی بره238

شهرستان انار لطف آباد 

 پالک 8 (ع)کوچه امام رضا 

7

صندوق کارآفرینی امید
حسین اخوندی 

وکیل اباد
وزارت جهاد کشاورزی250250

239
پرورش 

گوسفند داشتی
1رفسنجانکرمان

رفسنجان روستای عباس 

آباد آقا غفور
پست بانک

حسین اسدی 

عباس آبادی
وزارت جهاد کشاورزی950950
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240
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدرفسنجان روستای حمیدآباد2رفسنجانکرمان

حسین اسماعیل 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی14001400

241

گوسفند پرواری 

 راسی 190

همراه با اصالح 

نژاد

1قلعه گنجکرمان

شهرستان قلعه گنج 

جاده 20کیلومتر 

چاهدادخدا سه راهی مارز 

روستای چاه لک

وزارت جهاد کشاورزی15201520حسین امیریبانک کشاورزی

242

تجهیزو نوسازی 

دفتر فن اوری 

ICTاطالعات 

2رفسنجانکرمان
روستای -رفسنجان-کرمان 

ناصریه خ عدالت
پست بانک

حسین امیری 

زاده
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

243

خرید گوسفند 

داشتی شال و 

 50)رومانف 

(رأس

1بافتکرمان
کرمان بافت بزنجان انجرک 

روستای قنات بنه
صندوق کارآفرینی امید

حسین 

بهرآسمانی 

کشکینی

وزارت جهاد کشاورزی13001300

2رودبارجنوبکرمانپرورش بزسانن244
روستای اهلل -رودبارجنوب

آباد دهدشت
وزارت جهاد کشاورزی300300حسین جشانصندوق کارآفرینی امید

245

واحد دامداری 

مشاغل )سبک

اقای (خانکی

حسین جعفری 

شهرستان زرند 

روستای سیریز

1زرندکرمان

استان کرمان شهرستان 

زرند بخش یزدانشهر منطقه 

سیریز خیابان 

شهیداحمدرضا جعفری 

جنب مسجدالنبی

وزارت جهاد کشاورزی150150حسین جعفریصندوق کارآفرینی امید

246
تولید مبلمان و 

صنایع چوبی
3انارکرمان

خیابان - روستای تراب آباد

17امام رضا 
صندوق کارآفرینی امید

حسین جعفریان 

غالمرضایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت23002300
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1انارکرمانپرواربندی بره247

شهرستان انار روستای 

گلشن خیابان حافظ کوچه 

2محمدی

وزارت جهاد کشاورزی250250حسین جوزمیصندوق کارآفرینی امید

248
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکناصریه1رفسنجانکرمان

حسین خواجه 

علی آباد
وزارت جهاد کشاورزی900900

249

بوم گردی و 

گردشگری 

منطقه ریحان

2راورکرمان
جنب تکیه - ریحان - راور 

ابوالفضل
پست بانک

حسین رحمانی 

راوری
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رفسنجانکرمانخدماتی250
سعادت آباد نبش میدان 

امام حسین
300300حسین رزم خواهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین ره پیشصندوق کارآفرینی امیدمنوجان روستای ریگ زرریز1منوجانکرمانخریدتراکتور251

252
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین زیدابادیبانک کشاورزیسیرجان زیداباد2سیرجانکرمان

253
اصالح ونژاد 

گوسفند بومی
1انارکرمان

لطف آباد بلوار امام حسین 

41پ (ع)
صندوق کارآفرینی امید

حسین سجادی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

254

واحد حمل 

ونقل 

محصوالت 

سردخانه ای 

اقای حسین 

سعیدی

1زرندکرمان
زرند دشتخاک خ معلم 

11ک
صندوق کارآفرینی امید

حسین سعیدی 

رشک علیا
350350

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

صندوق کارآفرینی امیدجاده فدک- قربان آباد2انارکرمانپرواربندی بره255
حسین سلطانی 

گردفرامرزی
وزارت جهاد کشاورزی800800

256
کشت گل گاو 

زبان
پست بانکجیرفت جبالبارز1جیرفتکرمان

حسین سنجری 

بنستانی
وزارت جهاد کشاورزی236236
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257
پرواربندی 

گوساله
صندوق کارآفرینی امیدملک آباد1رفسنجانکرمان

حسین شبان 

درجوزی
وزارت جهاد کشاورزی760760

258

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

سبزی و صیفی 

جات

5نرماشیرکرمان
نرماشیر، بخش مرکزی 

روستای قلعه شهید
وزارت جهاد کشاورزی50005000حسین صدیقبانک کشاورزی

259

پرورش بز 

سانن اقای 

حسین 

ضیاالدینی

1زرندکرمان

زرند دشتخاک محله حسین 

اباد منزل حاج حسن 

ضیالدینی

صندوق کارآفرینی امید
حسین 

ضیاءالدینی
وزارت جهاد کشاورزی300300

260

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

پست بانکنوق اسماعیل آباد1رفسنجانکرمان
حسین 

ضیاالدینی آورانی
وزارت جهاد کشاورزی800800

5زرندکرمانپرورش کبک261
کرمان زرند روستای 

دشتخاک
وزارت جهاد کشاورزی51105110حسین عبداللهیبانک توسعه تعاون

262
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی900900حسین عبدالهیپست بانککریم آباد علیا1رفسنجانکرمان

263
احداث گلخانه 

(متری3520)
4زرندکرمان

زرند روستای علی اباد 

مجتمع گلخانه ای بهشت 

21قطعه 1فاز 

بانک کشاورزی
حسین عسکر 

زاده علی ابادی
وزارت جهاد کشاورزی35003500

264

توسعه گلخانه 

اقای حسین 

علی زاده علی 

ابادی

5زرندکرمان

زرند روستای علی اباد علیا 

مجتمع گلخانه 4قطعه 

بهشت

بانک کشاورزی
حسین علی زاده 

علی ابادی
وزارت جهاد کشاورزی58805880

265

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

1ارزوییهکرمان
ارزوییه صوغان روستای 

ابراهیم آباد
وزارت جهاد کشاورزی1100200حسین علیمرادیصندوق کارآفرینی امید
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266
الکل اتیلیک 

ازخرما
10بمکرمان

بخش -شهرستان بم-کرمان

روستای دولت اباد-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000حسین فرسادبانک کشاورزی

267
پرورش گاو 

شیری
9کرمانکرمان

 14کرمان ماهان کیلومتر 

جاده ماهان بم روبروی دو 

راهی سکنج

بانک کشاورزی
حسین فوالدی 

ماهانی
وزارت جهاد کشاورزی35003500

268
کشت زعفران 

یک هکتار
پست بانکسیرجان روستای فیروزه1سیرجانکرمان

حسین 

فیروزآبادی
وزارت جهاد کشاورزی240240

269

پرواربندی بره 

 200به ظرفیت 

راس

3سیرجانکرمان

- شریف آباد-سیرجان

منطقه کفه مور روستای 

3چاه زرد شماره 

صندوق کارآفرینی امید
حسین قرایی 

کوه پنجی
وزارت جهاد کشاورزی20001000

270

شستشو و دانه 

بندی شن و 

ماسه

9بردسیرکرمان
بردسیر دشتکار روبروی 

سنگ شکن شبانی
پست بانک

حسین 

کوهستانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

271
اقامتگاه بوم 

گردی
2کوهبنانکرمان

کرمان کوهبنان روستای 

شکرآباد
صندوق کارآفرینی امید

حسین 

مالحسینی 

پورشکری

30003000
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

272
کاشت گیاهان 

(زعفران)دارویی 
1کرمانکرمان

کرمان چترود روستای 

هوتک
وزارت جهاد کشاورزی300300حسین مهدی پورصندوق کارآفرینی امید
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273

نام طرح واحد 

گاوداری شیری 

آقای حسین 

میرزایی شاه 

جهان ابادی 

زرند بخش –

یزدان اباد 

روستای جالل 

اباد

2زرندکرمان

استان کرمان شهرستان 

زرند بخش یزدان 

ابادروستای جالل اباد 

شهرک جالل اباد–

بانک کشاورزی
حسین میرزایی 

شاه جهان آبادی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

274
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکرفسنجان کوثرریز معین1رفسنجانکرمان

حسین ناصری 

کهنوجی
وزارت جهاد کشاورزی500500

صندوق کارآفرینی امیدزرند روستای محمدآباد1زرندکرماندام پروری275
حسین نخعی 

محمدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1انارکرمانپرواربندی بره276
شهرستان انار روستای 

حجت آباد خیابان انقالب
وزارت جهاد کشاورزی250250حسین نژادی پورصندوق کارآفرینی امید

277
کارگاه گالب 

گیری
1بردسیرکرمان

بردسیر الله زار خیابان ایت 

21اهلل خامنه ای کوچه 
وزارت جهاد کشاورزی200200حسین هنریصندوق کارآفرینی امید

278
گاوداری شیری 

 راسی30
2راورکرمان

روستای ده علی -راور

 جاده طرز8کیلومتر 
پست بانک

حسین واثق ده 

علی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

279
پرورش 

گوسفند داشتی
1رفسنجانکرمان

رفسنجان کشکوییه روستای 

بحجت آباد امین
صندوق کارآفرینی امید

حسین یوسف 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500440

280
خریدتراکتوروادو

ات کشاورزی
بانک کشاورزیفاریاب هورزنجیری1فاریابکرمان

حسینعلی 

اسکندری نژاد
وزارت جهاد کشاورزی800800
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281
پرورش گاو 

 راسی30شیری 
3سیرجانکرمان

سیرجان شهرک دامپروری 

 جاده بافت 18کیلومتر 

سیرجان

وزارت جهاد کشاورزی40004000حق مراد بنیادیپست بانک

100100حکیمه پرستصندوق کارآفرینی امیدرابر روستایی ابر اهیم اباد2رابرکرمانپته دوزی282
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

283
بزرگترین هتل 

طبیعت ایران
12کرمانکرمان

شهداد انتهای بلوار - کرمان

امام زاده حدفاصل بلوار و 

دوراهی نهبندان

95009500حکیمه درتاجپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1انارکرمانرودوزی سنتی284
انار محمد آباد ساقی خیابان 

اصلی
صندوق کارآفرینی امید

حکیمه علی 

مومنی جعفرآباد
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

285
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی11001100حکیمه فرزادپوربانک کشاورزیبم روستای کرک2بمکرمان

286
احداث اقامتگاه 

بوم گردی
1جیرفتکرمان

شهرستان -استان کرمان

-جبالبارز شمالی-جیرفت

روستای مسکون باغ کلمی 

بعد از رانش کوه باغ کلمین

صندوق کارآفرینی امید
حلیمه حسام 

عارفی
700700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

287

صندوق خرد 

محلی روستایی 

اسحاق آباد

40سیرجانکرمان
شهرستان سیرجان سعادت 

آباد روستای اسحاق آباد
صندوق کارآفرینی امید400400حلیمه عسکریصندوق کارآفرینی امید

288
پرورش 

گوسفند داشتی
1رفسنجانکرمان

رفسنجان روستای موسی 

آباد
پست بانک

حلیمه قلی زاده 

حسن آباد
وزارت جهاد کشاورزی800800

2قلعه گنجکرمانپروار بندی شتر289
قلعه گنج روستای حسین 

اباد نور بی بی
بانک کشاورزی

حمزه حوت گنج 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی14321432

290
پروار بندی 

گوساله
4ارزوییهکرمان

صوغان موتورپمپ - ارزوییه

بنیاد شهید
بانک کشاورزی

حمید اسمعیل 

زاده آشینی
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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291
پرورش بز 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی20002000حمید دژکامهپست بانکامیر اباد-کهنوج- کرمان2کهنوجکرمان

292

پرورش دام 

گوسفند )سبک 

(داشتی

2کرمانکرمان

کرمان بخش مرکزی اختیار 

اباد منطقه کوه باداموییه 

روستای چاهکهنوییه

وزارت جهاد کشاورزی15001500حمید راشدی فرپست بانک

293
پرواربندی بره 

اصالح نژادی
1فاریابکرمان

فاریاب تلمبه 

دادمحمدرویدل
بانک کشاورزی

حمید شهریاری 

راد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

294
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدحسن آباد1رفسنجانکرمان

حمید قلی زاده 

سرورس جعفرآباد
وزارت جهاد کشاورزی800800

295
مجتمع گردش 

گری اقامتی
8بردسیرکرمان

بردسیر روستای محمود اباد 

کدخدا
بانک توسعه تعاون

حمید مستعلی 

زاده
47804780

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

296
توسعه زنبور 

کلنی160داری 
وزارت جهاد کشاورزی502502حمید مقبلی هنزاپست بانکجیرفت ساردوییه1جیرفتکرمان

1بافتکرمانگلیم بافی297
کرمان بافت روستای دولت 

(حومه)اباد 
100100حمیده عزیزیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانگلیم بافی298
کرمان بافت روستای اسالم 

اباد باغوییه
صندوق کارآفرینی امید

حنیفه حیدری 

پورافشار
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100حوا هلیرودیصندوق کارآفرینی امیدرابر روستای هلیرود1رابرکرمانگلیم بافی299
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300

پروار بندی 

 20گوساله 

راسی

1رودبارجنوبکرمان

- شهرستان رودبار جنوب 

- بخش جاز موریان 

روستای علی آباد زهکلوت

وزارت جهاد کشاورزی400400خانک سیفلی پوربانک کشاورزی

1بافتکرمانقالی بافی301
کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب روستای وکیل اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خاور مهدی پورصندوق کارآفرینی امید
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1عنبرآبادکرمانگلیم بافی302
روستای خاتون -عنبرآباد 

آباد
500500خجسته بدوییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100خجسته عزیزیصندوق کارآفرینی امیدکرمان ارزوییه ده شیخ1بافتکرمانگلیم بافی303
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

304

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی199

3ارزوییهکرمان
ارزوییه قادراباد شهرک 

بلوچها
وزارت جهاد کشاورزی37003700خدایار محمدیبانک کشاورزی

305
کشت زعفران 

 هکتاری1
1شهربابککرمان

شهربابک خیابان پور 

احمدیان
وزارت جهاد کشاورزی200200خدیجه جوزمیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستایی فیروز- رابر 1رابرکرمانگلیم بافی306
خدیجه 

خانمیرزایی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

8سیرجانکرمانپرواربندی بره307

سیرجان بخش گلستان 

روستای امیرآباد شول موتور 

پمپ قدس

وزارت جهاد کشاورزی85005300خدیجه شولبانک کشاورزی

2جیرفتکرمانبوم گردی308
جیرفت دلفارد روستای 

درمانگاه
1000500خدیجه کمالیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

309

گلخانه 

هیدروپونیک 

سبزی و صیفی 

10000 

مترمربعی

12بمکرمان
روستای - روداب غربی - بم 

دولت آباد
صندوق کارآفرینی امید

خلیل دهقان 

دولتی
وزارت جهاد کشاورزی80008000

صندوق کارآفرینی امیدبافت روستای جمیل آباد1بافتکرمانقالی بافی310
خمار حمزه نژاد 

طوطیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

311

احداث گلخانه 

خیار )جالیزی 

(سبز

3جیرفتکرمان
جیرفت جاده سد روستای 

کم گنویه
بانک کشاورزی

خوب چهر 

قاسمی نراب
وزارت جهاد کشاورزی28002800
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312
کشت وتولید 

گل محمدی
صندوق کارآفرینی امیدجیرفت روستای باغعلیشر1جیرفتکرمان

خیر نسا مقبلی 

قرایی
وزارت جهاد کشاورزی200100

313
پرورش ماهیان 

گرمابی
1فهرجکرمان

بلوار قایم دفتر امام -فهرج 

جمعه
صندوق کارآفرینی امید

خیراله ابراهیمی 

سیریزی
وزارت جهاد کشاورزی700700

314
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی350190داد اهلل آمادهصندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی- رابر- کرمان 1رابرکرمان

315

تهیه و تولید و 

بسته بندی 

عرقیات گیاهی 

و دارویی

2بردسیرکرمان

بخش الله -بردسیر-کرمان

نرسیده به روستای قلعه -زار

روستای ده نذری و -عسکر

اهروییه

وزارت جهاد کشاورزی800800حجتی... دادابانک کشاورزی

پست بانکجیرفت اسفندقه5جیرفتکرمانتولید زعفران316
دادموال بلوچ آب 

دوغی
وزارت جهاد کشاورزی312312

317
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
وزارت جهاد کشاورزی300300داراب رحیمیبانک کشاورزیجیرفت ساردوییه1جیرفتکرمان

318
احداث گلخانه 

جالیزی
وزارت جهاد کشاورزی30001310دانیال رفیعیصندوق کارآفرینی امیدجیرفت آهوان3جیرفتکرمان

1انارکرمانپرواربندی بره319
انار امین شهر ابتدای جاده 

امین شهر
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی200200داود جمالی گدنهصندوق کارآفرینی امید

320
بوم گردی 

روستایی
صندوق کارآفرینی امیدروستای کران2سیرجانکرمان

داود ستوده نیا 

کرانی
1000690

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

321
پرواربندی 

گوساله
1رفسنجانکرمان

رفسنجان روستای شاهرخ 

آباد
پست بانک

داود عسکری 

شاهرخ ابادی
وزارت جهاد کشاورزی580580

322

کشت گل گاو 

زبان به 

 0.4مساحت 

هکتار

1شهربابککرمان
شهربابک شهرک شهید 

رجایی
بانک توسعه تعاون

داود مهدوی 

میمند
وزارت جهاد کشاورزی150150
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323
واحدزنبور داری 

اقای یزدانی
پست بانکزرند روستای فیروزاباد1زرندکرمان

داود یزدانی 

احمدابادی
وزارت جهاد کشاورزی540540

324

فرآوری 

محصوالت 

کشاورزی شیره 

وخمیر خرما

پست بانکعنبراباد ناحیه صنعتی5عنبرآبادکرمان
دخیل عباس 

گروهی ساردو
وزارت جهاد کشاورزی80008000

2قلعه گنجکرماناجرای گلخانه325
کرمان قلعه گنج روستایی 

هزار شاه
وزارت جهاد کشاورزی1200600در بی بی ناروییصندوق کارآفرینی امید

326
پرورش 

زنبورعسل
پست بانکجیرفت1جیرفتکرمان

درمراد امانی 

زارین
وزارت جهاد کشاورزی501501

327
کاشت حنا و 

وسمه
1کرمانکرمان

کرمان شهداد روستای ده 

خان
بانک کشاورزی

درویش 

شورآبادی تکابی
وزارت جهاد کشاورزی300300

328

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی199

3ارزوییهکرمان
ارزوییه دولت آباد سرگز 

موتور پمپ رحیم پور
صندوق کارآفرینی امید

درویشعلی 

کفاش پور
وزارت جهاد کشاورزی2000300

صندوق کارآفرینی امید متری40بیاض خیابان 1انارکرمانپرواربندی بره329
ذبیح اله مرادی 

مسینان
وزارت جهاد کشاورزی250250

1بافتکرمانقالی بافی330
کرمان بافت خبر چاه گز 

عشایری آبزالویه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راحله علیرضاییصندوق کارآفرینی امید

331
قالیبافی گلیم 

بافی
1بافتکرمان

کرمان بافت بزنجان روستای 

آرن سفال منطقه عشایری
صندوق کارآفرینی امید

راحله منظری 

توکلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

332
پرورش شتر 

داشتی
1رفسنجانکرمان

رفسنجان اسالم آباد خیابان 

2وحدت کوچه 
صندوق کارآفرینی امید

راضیه زین 

الدینی
وزارت جهاد کشاورزی600600

333
 50زنبورداری 

کلنی
1بافتکرمان

کرمان ارزوییه سیاهکوه 

روستای رزدر
وزارت جهاد کشاورزی290290راضیه شهابی نژادبانک کشاورزی
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334
پرواربندی 

راسی45گوساله 
2جیرفتکرمان

جیرفت روستای ده شیخ 

مرغزی
وزارت جهاد کشاورزی21602160ربابه راینی نژادبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی15501550رحیم مشایخیبانک توسعه تعاونروستای گلوگاه-جیرفت3جیرفتکرمانپرواربندی بره335

صندوق کارآفرینی امیدرابر روستای ننوک2رابرکرمانپته دوزی336
رحیمه زارع 

منصوری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

337

واحد صنایع 

پته )دستی 

سرکار  (دوزی

خانم رخساره 

محمدی

2زرندکرمان

استان کرمان کرمان 

شهرستان زرند روستای ده 

شیخ حومه

بانک توسعه تعاون
رخساره محمدی 

اکبر ابادی
900900

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

338

پرورش 

شترپرواری 

نفر45

بانک کشاورزیراور خالق آباد2راورکرمان
رسول اثنی 

عشری کهنوجی
وزارت جهاد کشاورزی12401240

339
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی12001200رسول پاکزادپست بانکرفسنجان روستای جعفرآباد2رفسنجانکرمان

340

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی199

6ارزوییهکرمان
ارزوییه قادراباد شهرک 

بلوچها
بانک کشاورزی

رسول خراسانی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی30003000

341

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

پست بانکعباس آباد آقا غفور1رفسنجانکرمان
رضا ابراهیمی 

عباس آبادی
وزارت جهاد کشاورزی400400

8رفسنجانکرمانپرورش اسب342
رفسنجان روستای عبداهلل 

آباد
پست بانک

رضا ارجمند 

کرمانی
وزارت جهاد کشاورزی85008500

343

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیداسماعیل آباد1رفسنجانکرمان
رضا استاد 

حسینی شهرآباد
وزارت جهاد کشاورزی800800
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344
کشت وتولید 

گل محمدی
پست بانکجیرفت روستای خاک سفید1جیرفتکرمان

رضا اسکندری 

دامنه
وزارت جهاد کشاورزی202202

345
احداث گلخانه 

جالیزی
2جیرفتکرمان

جیرفت روستای دهنو 

شهسوار
وزارت جهاد کشاورزی29001300رضا اقتداریصندوق کارآفرینی امید

2رفسنجانکرمانپرواربندی بره346

مجتمه دامداری 

جاده رفسنجان 20کیلومتر

یزد

وزارت جهاد کشاورزی16001600رضا ال سعدیپست بانک

1انارکرمانپرواربندی بره347
شهرستان انار روستای 

اسدآباد مهدوی
صندوق کارآفرینی امید

رضا النچری ده 

نویی
وزارت جهاد کشاورزی250250

1جیرفتکرمانکشت ترخون348
جیرفت ساردوییه روستای 

اورس مراد
وزارت جهاد کشاورزی120120رضا امیرانی پورصندوق کارآفرینی امید

349

پرورش گاو 

شیری با 

 40ظرفیت 

راس

3سیرجانکرمان
سیرجان روستای فردوس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی25002500رضا آذرنگبانک کشاورزی

100100رضا بهره دارصندوق کارآفرینی امیدرابر روستایی توکل اباد1رابرکرمانگلیم350
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

351

طرح توجیهی 

گلخانه 

هکتاری 3

محصوالت 

جالیزی

10کهنوجکرمان
کهنوج روستای کوتک رضا 

آباد
بانک کشاورزی

رضا پوربیرامی 

هیر
وزارت جهاد کشاورزی1668016680

352
پرواربندی 

گوسفند
وزارت جهاد کشاورزی19201920رضا پورحمیدیبانک توسعه تعاونبم اسفیکان روستای تمیک1بمکرمان

353
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدنوق باقر آباد1رفسنجانکرمان

رضا جعفری 

سیریزی
وزارت جهاد کشاورزی950950
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354

واحد پرورش 

شترمرغ اقای 

رضا حسن 

خانی دولت 

ابادی

صندوق کارآفرینی امیدزرند روستای سلیمان اباد1زرندکرمان
رضا حسن خانی 

دولت ابادی
وزارت جهاد کشاورزی300150

355
پرواربندی 

راسی50گوساله 
وزارت جهاد کشاورزی800800رضا دوماریبانک کشاورزیجیرفت روستای دشتکوچ2جیرفتکرمان

صندوق کارآفرینی امیدانار روستای علی آباد حسن1انارکرمانپروار بندی بره356
رضا رییسی 

داودآبادی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی200200

1انارکرمانپرواربندی بره357

شهرستان انار محمدآباد 

ساقی بلوار جمهوری کوچه 

8جمهوری

وزارت جهاد کشاورزی250250رضا سبزعلی زادهصندوق کارآفرینی امید

358
کشت گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی101101رضا سعیدیپست بانکجبالبارز1جیرفتکرمان

359

پرورش 

بوقلمون 

گوشتی 

قطعه ای4000

7بمکرمان
شهرستان - استان کرمان 

روستای دارزین- بم 
بانک کشاورزی

رضا صباغ زاده 

قصری
وزارت جهاد کشاورزی70007000

360

پرورش 

گوسفند داشتی 

199

وزارت جهاد کشاورزی1100200رضا ضیغمی نژادصندوق کارآفرینی امیدجنت آباد- ارزوییه3ارزوییهکرمان

361
پرورش گاو 

شیری
2کرمانکرمان

کرمان باغین کمربندی بم 

ماهان مجتمع گاو شیری 

چاری

وزارت جهاد کشاورزی10001000رضا قنبریپست بانک
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362

توسعه و 

بازسازی دفتر 

خدمات فن 

اوری اطالعات 

IC T

1نرماشیرکرمان
بخش روداب -نرماشیر-بم

روستای جالل اباد
500500رضا مشکیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

363

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

سبزی و صیفی 

جات

9نرماشیرکرمان
نرماشیر، روداب، مجتمع 

گلخانه ای روداب
وزارت جهاد کشاورزی1080010800رضا منشیانبانک کشاورزی

364
گیاهان دارویی 

(حنا)
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا نیک پوربانک کشاورزیفهرج روستای برج اکرم1فهرجکرمان

365

-تجهیز-تملیک

نوسازی دفتر 

فن اوری 

اطالعات 

ICTروستایی

1کرمانکرمان
روستای سیرچ -کرمان 

خیابان امام
پست بانک

رضوان ایرانمنش 

سیرچی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

صندوق کارآفرینی امیدکرمان بافت روستای شورباز1بافتکرمانگلیم بافی366
رضوان رجبی 

نسب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1جیرفتکرمانبوم گردی367
محمداباد روزپیکر روستای 

تیرگری
صندوق کارآفرینی امید

رضوان سلیمانی 

ساردو
1000500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانقالیبافی عشایر368
کرمان بافت گوغر روستای 

گویین
سازمان امور عشایر ایران100100رضوان عزیزیصندوق کارآفرینی امید

2عنبرآبادکرمانچرم دوزی369
شهرستان عنبر آباد روستای 

گل دشت
صندوق کارآفرینی امید

رفعت علی 

توکلی گغاز
250250

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی370
کرمان بافت منطقه عشایری 

گدار سبز
صندوق کارآفرینی امید

رقیه امینی زاده 

بزنجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

371
بافت گلیم و 

قالی
100100رقیه صفی پورصندوق کارآفرینی امیدمحله گلشهر- ارزوییه1ارزوییهکرمان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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372

صندوق خرد 

محلی روستایی 

حضرت 

معصومه 

امیرآباد گوغر

صندوق کارآفرینی امید400400رقیه گیالنیصندوق کارآفرینی امیدبافت گوغر روستای امیراباد30بافتکرمان

373
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیشهربابک روستای3شهربابککرمان

رمضان ابراهیمی 

میمند
وزارت جهاد کشاورزی35003500

374

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

6بافتکرمان

کرمان بافت روستای 

گریغان مجتمع گلخانه ای 

طبیعت گستر

بانک کشاورزی
رمضان بختیاری 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی45004500

375
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی502502رمضان قادریپست بانکروستای باب دراز ساردوییه1جیرفتکرمان

376
تولید و بسته 

بندی ژله
5شهربابککرمان

شهربابک دهج جنب محیط 

زیست
وزارت جهاد کشاورزی50005000روح اهلل اسدیبانک کشاورزی

377

تولید وتوزیع 

نرم افزار 

پیشرفته 

حسابداری 

وخدمات 

پشتیبانی آن به 

ویژه در مدارس 

روستایی

1رفسنجانکرمان

رفسنجان خ مصطفی 

خمینی چهار راه شهید 

کاظمی

15001500روح اهلل باقریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

378
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500روح اهلل قاسمیبانک کشاورزیجیرفت رمون1جیرفتکرمان

379
تولید زغال 

چوب
1سیرجانکرمان

ناحیه صنعتی بلورد قطعه 

81
صندوق کارآفرینی امید

روح اهلل قاسمی 

نژاد رایینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001100
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380

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی199

وزارت جهاد کشاورزی10001000روح اله ایران پوربانک کشاورزیدهسرد مزار- ارزوییه2ارزوییهکرمان

381

بسته بندی 

. خشکبار

وحبوبات

2بمکرمان
بم دهبکری انتهای خیابان 

سردار افشارمنش
پست بانک

روح اله جهان 

آرای
وزارت جهاد کشاورزی35003500

382
بسته بندی 

علوفه
بانک توسعه تعاونشهرستان داروییه بلوک10جیرفتکرمان

روح اله ناظری 

تهرودی
وزارت جهاد کشاورزی1600016000

1کرمانکرمانگلیم بافی383

کرمان جاده تهران خیابان 

بعد از  (گلدیس )رضا آباد 

دیوار بتنی کوچه دوم اولین 

درب

940940روشن نصیری پوربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

384
رودوزی سنتی 

و پته دوزی
صندوق کارآفرینی امیدانار روستای احمدآباد1انارکرمان

رویا اسمعیل 

بافقی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2کوهبنانکرمانبوم گردی385

شهرستان کوهبنان،روستای 

جور،خیابان شهدا، کوچه 

، باغ شهریار2شماره 

25001000رویا روح االمینیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی386
کرمان بافت منطقه عشایری 

زراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ریحانه آتش بجانصندوق کارآفرینی امید

387
تولید مبلمان و 

مصنوعات چوبی
بانک توسعه تعاونشاهرخ اباد12کرمانکرمان

ریحانه جزینی 

زاده
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی52505250

1بافتکرمانگلیم بافی388
کرمان بافت روستای حسین 

اباد بشنان
100100زرین پسندیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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389
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
بانک کشاورزیجیرفت دلفارد1جیرفتکرمان

زکیه فاطمی 

سبزواران
وزارت جهاد کشاورزی500500

1بافتکرمانگلیم بافی390

کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب گوشک روستای 

پیردمکوییه

صندوق کارآفرینی امید
زهرا ابراهیم پور 

پشتکوهی
سازمان امور عشایر ایران100100

صندوق کارآفرینی امیدمنطقه عشایری دمکوه1بافتکرمانکارگاه قالیبافی391
زهرا ابراهیم پور 

پشتکوهی
سازمان امور عشایر ایران100100

392
کشت گل 

محمدی
1جیرفتکرمان

جیرفت ساردوییه روستای 

باب کیکی
وزارت جهاد کشاورزی240240زهرا احمدیصندوق کارآفرینی امید

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی393
کرمان بافت گوشک منطقه 

عشایری گود بادامی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا اشرف زادهصندوق کارآفرینی امید

1رفسنجانکرمانپته394
جعفرآباد کوچه خلج فارس 

2
صندوق کارآفرینی امید

زهرا اکبری قوام 

آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

395
پرورش گاو 

شیری
2نرماشیرکرمان

شهرستان نرماشیر روستای 

چهل تخم
وزارت جهاد کشاورزی30003000زهرا آزاد فرصندوق کارآفرینی امید

1بافتکرمانگلیم بافی396
کرمان بافت گوغر روستای 

ارکان
100100زهرا براوردیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

397
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدرفسنجان خنامان1رفسنجانکرمان

زهرا برزگر 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی670670

398
پرورش 

گوسفند داشتی
1رفسنجانکرمان

رفسنجان روستای 

محمدآباد میثم
صندوق کارآفرینی امید

زهرا بلوچ 

محمدرضاخانی
وزارت جهاد کشاورزی720720

399
صنایع دستی و 

پته دوزی
1رابرکرمان

استان کرمان شهرستان رابر 

روستای سیه بنوییه
100100زهرا بنی اسدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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400
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
وزارت جهاد کشاورزی502502زهرا بیدشکیپست بانکجیرفت جبالبارز پیدنگوییه1جیرفتکرمان

401

توسعه دفتر 

فناوری 

اطالعات 

ای )روستای

(سی تی

2انارکرمان
کرمان انار روستای قربان 

اباد جنب خانه بهداشت
پست بانک

زهرا جدیدی 

خالق ابادی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

100100زهرا حاتمیصندوق کارآفرینی امیدوکیل آباد- ارزوییه1ارزوییهکرمانگلیم بافی402
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

403
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی600600زهرا حاجی زادهصندوق کارآفرینی امیدرفسنجان روستای جنت آباد1رفسنجانکرمان

404
توسعه 

ictوتجهیزدفتر
1رفسنجانکرمان

رفسنجان روستای قاسم ایاد 

حاجی بلوارامام حسین
پست بانک

زهرا حسن 

علیزاده قاسم 

ابادی

500500
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

405

تولید قالی 

دست باف 

کرمان

1رفسنجانکرمان
رفسنجان نوق صفاییه بلوار 

1سرداران کوچه شماره 
پست بانک

زهرا حسنی 

همت آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت650650

3جیرفتکرمانتولید پوشاک406

- جاده سد - جیرفت 

خاکباز - روستای اکبر آباد 

بنی اسدی

بانک توسعه تعاون
زهرا خاکبازبنی 

اسدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1رفسنجانکرمانپته دوزی407

جعفراباد خیابان اصلی بایین 

تر از سقاخانه نرسیده ب 

گلزار شهدا

100100زهرا خان یغماصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدصوغان علی آباد- ارزوییه1ارزوییهکرمانگلیم بافی408
زهرا خدابخشی 

صوغانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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409

تولیدوسری 

دوزی لباس 

زنانه

صندوق کارآفرینی امیدنوق حسن اباد1رفسنجانکرمان
زهرا خراسانی 

عیش ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700240

صندوق کارآفرینی امیدصوغان امیراباد- ارزوییه1ارزوییهکرمانگلیم بافی410
زهرا رفیع زاده 

افشار
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

411
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکعیش آباد1رفسنجانکرمان

زهرا زارع 

عسکری
وزارت جهاد کشاورزی400400

1انارکرمانپرواربندی بره412
بیاض خیابان جمهوری 

20کوچه 
صندوق کارآفرینی امید

زهرا زارع نظری 

بیاضی
وزارت جهاد کشاورزی250250

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی200200زهرا زنگنهصندوق کارآفرینی امید17بیاض خ امام ک 1انارکرمانپرواربندی بره413

414
تولید سبد میوه 

پالستیکی
12کرمانکرمان

کرمان کمربندی ماهان 

باغین روبروی شهر جوپار 

دوراهی گذرگاه عباسعلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت1850018500زهرا زنگی آبادیپست بانک

2رودبارجنوبکرمانپرواربندی بره415
روستای -رودبارجنوب

سعیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی850850زهرا ساالری نژادصندوق کارآفرینی امید

416
کشت و تولید 

گل محمدی
بانک کشاورزیروستایی اسکر- رابر1رابرکرمان

زهرا ساالری 

نسب رابر
وزارت جهاد کشاورزی160160

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی417
کرمان بافت گوشک منطقه 

عشایری حسین آباد
صندوق کارآفرینی امید

زهرا شمسی 

گوشکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بافتکرمانگلیم بافی418

کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب گوشک روستای 

پیردمکوییه

صندوق کارآفرینی امید
زهرا شمسی 

گوشکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

419
پرورش گاو 

داشتی
3زرندکرمان

زرند روستای محمداباد 

شهرک ابوذر
صندوق کارآفرینی امید

زهرا ضیائی زاده 

احمدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی35003500

صندوق کارآفرینی امیدانار روستای ساقی1انارکرمانقالی420
زهرا طالبی 

بیاضی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100
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وزارت صنعت، معدن و تجارت270270زهرا فالح کهنصندوق کارآفرینی امیدقلعه گنج روستای کشیت1قلعه گنجکرمانبه بافی421

422
پته دوزی خانه 

به خانه
1رابرکرمان

رابر روستای کلدان جنب 

میراث فرهنگی
100100زهرا فیروزیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

423

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

سبزی و 

صیفیجات

9نرماشیرکرمان
شهرستان نرماشیر روستای 

قناد، مجتکع گلخانه ای
وزارت جهاد کشاورزی1000010000زهرا قلندریبانک کشاورزی

1انارکرمانقالی بافی424
انار روستای بیاض خیابان 

8ولیعصر 
صندوق کارآفرینی امید

زهرا 

محمدرحیمی 

پوربیاضی

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100

425

کشت گل 

 6محمدی 

هکتاری

1شهربابککرمان
شهربابک خاتون آباد خیابان 

4امام بلوار خیبر بنبست 
وزارت جهاد کشاورزی600600زهرا محمودیپست بانک

426

واحد بسته 

بندی گلهای 

شاخه بریده 

سرکارخانم 

زهرا مطهری

7زرندکرمان

زرند جاده گرمان سه راهی 

علی اباد مجتمع گلخانه ای 

بهشت

وزارت جهاد کشاورزی1000010000زهرا مطهریپست بانک

1بافتکرمانقالی بافی427
کرمان بافت روستای گوران 

دشت
صندوق کارآفرینی امید

زهرا منظری 

توکلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی428
کرمان بافت منطقه عشایری 

خافکوییه
صندوق کارآفرینی امید

زهرا مهدی پور 

ارشلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

429

پست بانک 

 ICTدفتر 

روستایی

1سیرجانکرمان
روستای خسروانی خ اصلی 

جنب مخابرات
500500زهرا مهراورپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیجنت آباد- ارزوییه5ارزوییهکرمانپرواربندی بره430
زهرا موسی پور 

سیاه جل
وزارت جهاد کشاورزی40004000

431
کارگاه گلیم 

بافی
2سیرجانکرمان

روستای فخرآباد خیابان 

576شهید میرزایی پالک 
100100زهرا نژاد کورکیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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432
اقامتگاه بوم 

گردی پامچال
4بافتکرمان

کرمان بافت بزنجان باغر 

آهوییه روبروی سقاخانه
صندوق کارآفرینی امید

زهرا نصیری 

بزنجانی
1300830

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدصوغان باغان- ارزوییه1ارزوییهکرمانگلیم بافی433
زهرا نورالهی 

صوغانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

434

واحدتولید 

وبسته بندی 

انواع عرقیات 

گیاهی،اسانس 

طبیعی وگالب

2زرندکرمان

استان کرمان شهرستان 

زرند بخش مرکزی دهستان 

حتکن روستای سوسفید

پست بانک
زهراالسادات 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

435

پرورش شتر 

 15داشتی 

نفری

2رودبارجنوبکرمان

بخش -رودبار جنوب

روستای حسین -جازموریان

آباد

وزارت جهاد کشاورزی1300290زهره پای بستصندوق کارآفرینی امید

436
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدنوق حسن آباد1رفسنجانکرمان

زهره خراسانی 

عیش آباد
وزارت جهاد کشاورزی600600

437

توسعه دفتر 

خدمات فن 

اوری اطالعات 

ictروستایی 

500500زهره هابیلیپست بانکبم روستای اسفیکان1بمکرمان
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بافتکرمانقالی بافی عشایر438
کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب روستای خافکوییه
صندوق کارآفرینی امید

زیبا شاهی 

مریدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

439

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

1ارزوییهکرمان
ارزوییه صوغان روستای 

والی آباد
صندوق کارآفرینی امید

زیبا علیدادی 

صوغانی
وزارت جهاد کشاورزی1100740

440

پرورش ماهی 

قزل آال با 

 تن10ظرفیت 

1بردسیرکرمان

بردسیر موتور پمپ 

 پالک 2دهنوتوتکان فرعی 

4264

بانک کشاورزی
زیبا محمدزاده 

مشیزی
وزارت جهاد کشاورزی1120840
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1بافتکرمانگلیم بافی441
کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب روستای وکیل اباد
100100زیبا نجم الدینیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت270270زینب احسانیصندوق کارآفرینی امیدقلعه گنج اردوگاه1قلعه گنجکرمانخیاطی بانوان442

443
پروار بندی 

گوساله
3ریگانکرمان

ریگان روستای اهلل اباد 

حاجی اباد
وزارت جهاد کشاورزی27002700زینب آبیارصندوق کارآفرینی امید

1بافتکرمانگلیم بافی444
کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب روستای اسالم اباد
صندوق کارآفرینی امید

زینب بنی اسد 

دشتابی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانگلیم بافی445
کرمان بافت روستای جمیل 

آباد
100100زینب جوحیدهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

446

توسعه و تجهیز 

دفتر خدمات 

بانکی روستای 

اودرج رفسنجان

1رفسنجانکرمان

استان کرمان، شهرستان 

رفسنجان، روستای اودرج 

کوچه مهدیه

پست بانک
زینب حاج 

محمدی
12601260

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

447
پرواربندی 

گوساله
2کهنوجکرمان

کرمان کهنوج کهور اباد 

سهرابی
وزارت جهاد کشاورزی1400188زینب خرم نیاصندوق کارآفرینی امید

448
راسی 

پرواربندی بره
بانک کشاورزیاسکر- رابر1رابرکرمان

زینب ساالری 

اسکر
وزارت جهاد کشاورزی400400

449

خرید،نوسازی و 

تجهیز 

دفترخدمات فن 

اوری اطالعات 

ictروستایی 

2کرمانکرمان
کرمان ماهان روستای عرب 

اباد
500500زینب عرب آبادیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی450
کرمان بافت گوشک منطقه 

عشایری گلی گوران
صندوق کارآفرینی امید

زینب موسی 

پورسیاه جل
سازمان امور عشایر ایران100100
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451

راه اندازی و 

توسعه دفاتر 

ictروستایی 

1راورکرمان
شهرستان - استان کرمان 

روستای ده علی- راور 
پست بانک

زینب نخعی ده 

علی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

452

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی199

وزارت جهاد کشاورزی27002700زیور ایران پوربانک کشاورزیدهسرد مزار- ارزوییه6ارزوییهکرمان

453
میناکاری سفال 

ومس
1رفسنجانکرمان

رفسنجان روستای قاسم 

آباد حاجی
650650ساجده پور اصغرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

454
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
وزارت جهاد کشاورزی502502سارا حیدریپست بانکساردوییه روستای ده والی1جیرفتکرمان

455
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی900900ساره هلیرودیپست بانکروستای تذرج- رابر- کرمان 1رابرکرمان

456
گلخانه ی 

هیدروپونیک
وزارت جهاد کشاورزی37503750ساسان کفائیپست بانکروستای کفاییه خیابان امام5رفسنجانکرمان

457

سردخانه باالی 

صفر و بسته 

بندی خرما

وزارت جهاد کشاورزی80008000سام سنجریبانک کشاورزیشهرک صنعتی عنبرآباد11عنبرآبادکرمان

458

پرواربندی 

 50گوساله 

راسی

2رودبارجنوبکرمان

شهرستان -جنوب کرمان

بخش -رودبارجنوب

روستای - جازموریان

حیدرآباد

بانک کشاورزی
ستاره بامری 

زومکان
وزارت جهاد کشاورزی24002400

459
اقامتگاه بوم 

گردی
صندوق کارآفرینی امیدروستای میمند-شهربابک3شهربابککرمان

سجاد ابراهیمی 

میمند
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

460
گوسفند داشتی 

نودرأسی
بانک توسعه تعاونروستای مومن اباد2بردسیرکرمان

سجاد اناری 

مومن ابادی
وزارت جهاد کشاورزی16801680
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461
- زنبورداری 

تولید عسل
بانک کشاورزیخیابان ابوریحان--رابر 1رابرکرمان

سجاد شمس 

الدینی
وزارت جهاد کشاورزی900900

462

پرورش 

گوسفنداصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی12001200سجاد علیزادهپست بانکملک آباد1رفسنجانکرمان

صندوق کارآفرینی امیدجاده سد روستا کم کنوییه2جیرفتکرمانپرواربندی بره463
سحر عابدینی 

رمون
وزارت جهاد کشاورزی23001000

صندوق کارآفرینی امیدروستایی ده دیوان1رابرکرمانصنایع دستی464
سحر مهدی پور 

رابری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

465

نیم هکتار 

گلخانه توت 

فرنگی

بانک کشاورزیجیرفت روستای آهوان3جیرفتکرمان
سرور قاسمی 

نراب
وزارت جهاد کشاورزی20002000

466
گلیم بافی 

وقالیبافی
1بافتکرمان

کیسکان روستای -بافت

جهانجان منزل پیرعلی 

حمزه

صندوق کارآفرینی امید
سرور محمودی 

اسفندقه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

467

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

7ارزوییهکرمان
کرمان ارزوییه سه راه ثاراهلل 

مزرعه شکوه زاده
بانک کشاورزی

سروش شکوه 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی56005600

24سیرجانکرمانکشت زعفران468
 کیلومتری جاده ملک 45

آباد
بانک کشاورزی

سعید 

باسفهرجانی
وزارت جهاد کشاورزی1450014500

1شهربابککرمانکشت زعفران469
لی عصر .شهربابک خیابان و

2کوچه قیام پالک 
بانک کشاورزی

سعید 

پورغریبشاهی 

شهربابک

وزارت جهاد کشاورزی480480

2رودبارجنوبکرمانپرورش بز سانن470
روستای -رودبارجنوب

حیدرآباد
وزارت جهاد کشاورزی300300سعید خاوشصندوق کارآفرینی امید
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471

چربی صنعتی 

حاصل از 

ضایعات 

کشتارگاه طیور

3کرمانکرمان
کرمان اختیارآباد کیلومتر 

 جاده کوه باداموییه14
بانک کشاورزی

سعید دوست 

محمدی چاه 

کهنوییه

وزارت جهاد کشاورزی40004000

472
تولید تیرچه 

صنعتی
10رفسنجانکرمان

شهرک - صفاییه-نوق 

صنعتی بخش فردوس
وزارت صنعت، معدن و تجارت70007000سعید ضیاالدینیبانک کشاورزی

473
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
وزارت جهاد کشاورزی500500سعید معطربانک کشاورزیجیرفت دلفارد1جیرفتکرمان

صندوق کارآفرینی امیدرابر روستای ننیز علیا1رابرکرمانپرورش بوقلمون474
سعیده افضلی 

ننیز
وزارت جهاد کشاورزی100100

475

فناوری 

اطالعات دفتر 

IC T

500500سعیده رزمگهپست بانکعنبرآباد انتهای بلوار شهدا1عنبرآبادکرمان
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

476
کارگاه تولید 

پوشاک
1انارکرمان

خیابان - امین شهر- انار

ابوالفضل
صندوق کارآفرینی امید

سکینه باقری 

نژادصادق آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2کرمانکرمانپرورش بز477
کرمان کوه باداموییه 

روستای شمس آباد
بانک کشاورزی

سکینه برجعلی 

بوج
وزارت جهاد کشاورزی10001000

478
پرواربندی بره 

 راسی150
1قلعه گنجکرمان

- دهستان سرخ قلعه 

روستای ریگ سلمی
وزارت جهاد کشاورزی12001200سکینه رزاقی پوربانک کشاورزی

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی479
کرمان بافت منطقه عشایری 

رستاق گوغر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه صفی نتاجصندوق کارآفرینی امید

480

کشت  )گلخانه 

سبزی و صیفی 

)

بانک کشاورزیقادرآباد- صوغان - ارزوییه2ارزوییهکرمان
سکینه عباس 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی40004000

1بافتکرمانقالی بافی481
کرمان بافت روستای گدار 

سبز
سازمان امور عشایر ایران100100سکینه مرادی کرصندوق کارآفرینی امید
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صندوق کارآفرینی امیدروستای گمرکان- عنبرآباد 3عنبرآبادکرمانگلیم بافی482
سکینه مشایخی 

نسب
500250

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

483
مجتمع بوم 

گردی
10001000سلطنت شایستهصندوق کارآفرینی امیددلفاردجنب ابشار2جیرفتکرمان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

484
پرورش 

گوسفند داشتی
1رفسنجانکرمان

فردوسیه -رفسنجان-کرمان

10ک خامنه ای -آزادگان
صندوق کارآفرینی امید

سلطنت شعبانی 

نسب حسین آباد
وزارت جهاد کشاورزی400350

485
پرورش و کشت 

گل محمدی
1رابرکرمان

روستای سیه - رابر- کرمان 

بنویه
بانک کشاورزی

سلمان ایینه 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی200200

486
پرورش گاو 

شیری
5بافتکرمان

کرمان بافت روستای کاظم 

اباد
بانک کشاورزی

سلمان منظری 

توکلی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

487
اقامتگاه 

بومگردی
2رابرکرمان

رابر روستای گنجان کوچه 

مسجد علی بن موسی الرضا
500440سلمه حسینخانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

488

فناوری 

-اطالعات

ictدفتر

1جیرفتکرمان

جیرفت روستای میانده 

خیابان امام خمینی منزل 

رودباری

500500سلیمه رودباریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

489
محصوالت 

گلخانه ای
وزارت جهاد کشاورزی30001450سلیمه شهدوستیصندوق کارآفرینی امیدرومرز-جیرفت-کرمان4جیرفتکرمان

490
اقامت و بوم 

گردی
1جیرفتکرمان

بخش .شهرستان جیرفت

محمداباد .جبالبارز شمالی 

روستای ساویدان

صندوق کارآفرینی امید
سمانه کریمی 

مسکونی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

491
کارگاه گلیم 

بافی عشایری
1ارزوییهکرمان

کرمان ارزوییه منطقه 

عشایری
صندوق کارآفرینی امید

سمنبر قاسمی 

نژاد رائینی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی492
کرمان بافت گوشک منطقه 

عشایری گلی گوران
صندوق کارآفرینی امید

سمنبر موسی 

پورسیاه جل
سازمان امور عشایر ایران100100
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1بافتکرمانکارگاه قالیبافی493
کرمان بافت روستای 

چغارچوییه
سازمان امور عشایر ایران100100سمیرا جاهدصندوق کارآفرینی امید

494

صندوق خرد 

محلی روستایی 

فاطمه الزهرا 

چشمه سبز 

گوغر

30بافتکرمان
بافت گوغر روستای چسمه 

سبز
صندوق کارآفرینی امید400400سمیرا جهانشاهیصندوق کارآفرینی امید

495
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
وزارت جهاد کشاورزی500500سمیرا ناصری کرابانک توسعه تعاونجیرفت دلفارد1جیرفتکرمان

بانک کشاورزیروستای عزیز آباد شیبانی3عنبرآبادکرمانگلخانه جالیز496
سمین دخت 

شیبانی
وزارت جهاد کشاورزی56005600

497
اصالح ونژاد 

گوسفند بومی
1انارکرمان

ساقی بلوار ولیعصر غربی 

10پ
صندوق کارآفرینی امید

سمیه اسماعیلی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی250250

498

توسعه 

زنبورداری و 

تولید عسل

2رابرکرمان

روستای ننیز - رابر - کرمان 

اولین - کوجه مسجد - 

.فرعی سمت راست 

وزارت جهاد کشاورزی10001000سمیه افضلیبانک توسعه تعاون

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی499
کرمان بافت گوشک منطقه 

عشایری گلی گوران
صندوق کارآفرینی امید

سمیه 

امیرطاهری افشار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100سمیه انجم روزصندوق کارآفرینی امیدروستای توکل آباد- رابر 1رابرکرمانگیلم بافی500
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

501

پرواربندی بره 

 200به ظرفیت 

راس

بانک کشاورزیپاریز پسوجان3سیرجانکرمان
سمیه ایران نژاد 

پاریزی
وزارت جهاد کشاورزی14001400
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502

دامداری و 

دامپروری 

 200گوسفند

راسی

بانک کشاورزیقاسم اباد. سیرجان1سیرجانکرمان
سمیه تاج آبادی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی700700

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی503
کرمان بافت منطقه عشایری 

خافکوییه
صندوق کارآفرینی امید

سمیه شاهی 

مریدی
سازمان امور عشایر ایران100100

504
کارگاه گلیم 

بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای باغ خشک2سیرجانکرمان

سمیه عباسی 

گسمونی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدراور روستای خورند1راورکرمانمشبک505
سمیه کاربخش 

راوری
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

506
پرورش 

گاوشیری
1رفسنجانکرمان

رفسنجان روستای موسی 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

سمیه کمالی 

موسی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی700700

507
تولید و بسته 

بندی قاووت
4رفسنجانکرمان

رفسنجان رضا آباد برخوردار 

2کوچه امام حسن 
صندوق کارآفرینی امید

سمیه مداین 

زاده کرمانی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

508

اقامتگاه 

گردشگری و 

رستوران سنتی 

تفریحی

صندوق کارآفرینی امیدبردسیر روستای باغبزم4بردسیرکرمان
سمیه موالیی 

خواجه
1500400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کرمانکرمانکشت ترخون509

گلباف خیابان فلسطین 

جنب مدرسه شیخ محمد 

خیابانی سابق

صندوق کارآفرینی امید
سمیه میرتاج 

الدینی
وزارت جهاد کشاورزی500250
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510

نگهداری 

محصوالت 

کشاورزی در 

سردخانه باالی 

صفر درجه به 

 1500ظرفیت 

تن و بسته 

بندی و 

سورتینگ 

محصوالت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی2068820688سهراب دامیبانک کشاورزیعنبرآباد شهرک صنعتی17عنبرآبادکرمان

صندوق کارآفرینی امیدکمال اباد1بردسیرکرمانکشت شوید511
سهراب شاه 

رحمنی
وزارت جهاد کشاورزی100100

512
کشت گل 

محمدی
بانک کشاورزیرابر دیوران1رابرکرمان

سهیل زینلی 

کرمانی
وزارت جهاد کشاورزی360360

1بافتکرمانگلیم بافی513
کرمان بافت روستای 

بیدشک
100100سهیال حمزه نژادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

514

اقامت گاه بوم 

گردی و 

گردشگری 

عمارت اصغر 

بیگ

5رابرکرمان
کرمان رابر موردوییه 

روستای قنات کور
25002500سهیال خدادادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

515

توسعه و 

نوسازی دفتر 

خدمات فناوری 

ictاطالعات 

1جیرفتکرمان
جیرفت بخش ساردوییه 

(درب بهشت)
پست بانک

سهیال رضایی 

زاده
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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516
پرورش زنبور 

عسل
2عنبرآبادکرمان

دهستان -شهرستان عنبرآباد

امجز
بانک توسعه تعاون

سهیال سنجری 

میجانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی517
کرمان بافت منطقه عشایری 

گدار سبز
صندوق کارآفرینی امید

سهیال شاهی 

مریدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

518
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
بانک کشاورزیجیرفت دلفارد1جیرفتکرمان

سهیال کرد 

ساردویی
وزارت جهاد کشاورزی500500

519
پرورش زنبور 

عسل
بانک توسعه تعاونبیزنوییه- رابر- کرمان 2رابرکرمان

سهیال محمودی 

کردی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1بافتکرمانقالی بافی520
کرمان بافت گوغر روستای 

هارموییه
صندوق کارآفرینی امید

سودابه 

علیرضایی زاده
سازمان امور عشایر ایران100100

521
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
پست بانکجیرفت1جیرفتکرمان

سید اسالم 

حسینی هنزایی
وزارت جهاد کشاورزی502502

522

توسعه و 

نوسازی دفتر 

خدمات فناوری 

ictاطالعات 

1رفسنجانکرمان

-فردوسیه آزادگان-رفسنجان

ک امام خمینی نبش امام 

5خمینی 

پست بانک

سید محمد علی 

سیدقاسمی اکبر 

آبادی

500500
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

10کرمانکرمانکربن فعال523

کرمان شهرک صنعتی 

سعدی خ تولید قطعه 

1شماره 

وزارت جهاد کشاورزی60006000سیدحسن مهدیبانک کشاورزی

524

مجموعه 

تفریحی و 

گردشگری 

روستای 

ماهان-کهنوج

پست بانکماهان روستای کهنوج5کرمانکرمان
سیدحمید 

حسینی کهنویی
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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525

شست و دانه 

بندی شن و 

ماسه

4رابرکرمان
- شهرک ش تهرانی - رابر 

32خ کاشانی پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت29502950سیدرضا هاشمیبانک توسعه تعاون

526
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیساردوییه روستای خلیجی1جیرفتکرمان

سیدعلی موسوی 

خلیجی
وزارت جهاد کشاورزی300300

527
پرورش زنبور 

عسل
بانک توسعه تعاونروستای ننیز- رابر- کرمان 2رابرکرمان

سیدمحسن 

افضلی ننیز
وزارت جهاد کشاورزی910910

528

واحدپرورش 

شتر آقای 

سیدمحمود 

ترک زاده 

شهرستان –

زرند بخش 

مرکزی 

روستای 

سلیمان اباد

1زرندکرمان
زرند روستای سلیمان اباد 

خیابان امام حسین ع
صندوق کارآفرینی امید

سیدمحمود ترک 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی300300

529

واحد زعفران 

کاری سرکار 

خانم سیده 

محبوبه تهامی 

سربنانی

1زرندکرمان
زرند بخش مرکزی دهستان 

سربنان روستای برفوییه
پست بانک

سیده محبوبه 

تهامی سربنانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

530

احداث گلخانه 

به مساحت 

مترمربع3500

صندوق کارآفرینی امیدجیرفت روستای حشر آباد2جیرفتکرمان
سیده مرضیه 

ضیا ءهاشمی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

531
اقامتگاه بوم 

گردی
صندوق کارآفرینی امیدکرمان بافت خبر2بافتکرمان

سیده منیره 

مکی ابادی
500372

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

532
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکرفسنجان نوق حسن آباد1رفسنجانکرمان

سیف اهلل زینلی 

پور کمال آباد
وزارت جهاد کشاورزی950950
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533

توسعه و 

بازسازی دفتر 

خدمات فن 

اوری اطالعات 

IC T

1جیرفتکرمان
جیرفت روستای دهنو 

شهسوارخان خ اصلی
پست بانک

سیف اله رییسی 

شیرین اباد
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

534
اقامتگاه بوم 

گردی
1زرندکرمان

زرند دهستان شعبجره 

روستای سلطان آباد
صندوق کارآفرینی امید

سیما سیف 

الدینی سلطان
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانگلیم بافی535
کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب روستای وکیل اباد
100100سیما شاکری زادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانگلیم بافی536
کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب روستای وکیل اباد
صندوق کارآفرینی امید

سیمین نجم 

الدینی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

537

سردخانه وبسته 

بندی خرما 

ومحصوالت 

کشاورزی

35کهنوجکرمان
کرمان جنوبی کهنوج 

روستای ناصر آباد
وزارت جهاد کشاورزی4000040000سینا داالنیبانک کشاورزی

1ارزوییهکرمانگلیم بافی538
صوغان روستای - ارزوییه

سرخان
صندوق کارآفرینی امید

شبنم رضا زاده 

جبالبارزی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای آهوان3جیرفتکرمانگلخانه539
شرکت کشاورزی 

-جبال دلخوش 
وزارت جهاد کشاورزی20002000

540

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

سبزی و صیفی 

جات

1سیرجانکرمان

روستای کورگاه - سیرجان

مجتمع گلخانه پردیس 

10واحد 

بانک کشاورزی
شرکت نوین 

باغبان سیرجان
وزارت جهاد کشاورزی800800

1جیرفتکرمانتولید زعفران541
جیرفت اسفندقه روستای 

فتح آباد
وزارت جهاد کشاورزی222222شعبان ساالریپست بانک
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542
واحد تولیدی 

گلخانه ای
3رودبارجنوبکرمان

شهرستان روبار جنوب 

بخش مرکزی روستای گز 

سردی

صندوق کارآفرینی امید
شکراهلل سهرابی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی24002400

543

احداث گلخانه 

جالیزی نیمه 

مدرن

بانک کشاورزیجیرفت آهوان7جیرفتکرمان
شکوه کمالی 

نراب
وزارت جهاد کشاورزی48004800

544
پرورش 

گوسفند داشتی
1رفسنجانکرمان

رفسنجان روستای عبداهلل 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

شمسی بلوچی 

محمدرضا خانی 

مهدی آبادی

وزارت جهاد کشاورزی640640

545
طرح خیارسبز 

متری7500
5جیرفتکرمان

-بخش مرکزی-جیرفت

روستای طوحان
وزارت جهاد کشاورزی42504250شمسی شاهرخیبانک کشاورزی

546
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی240160شهاب بنی اسدیبانک کشاورزیقریت العرب روستای خداداد1بردسیرکرمان

1عنبرآبادکرمانگلیم بافی547
- شهرستان عنبرآباد

روستای دهنو بلبلی
صندوق کارآفرینی امید

شهر بانو شهداد 

نژاد
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

548
پرورش زنبور 

کلنی200عسل 
پست بانکجیرفت جبالبارز1جیرفتکرمان

شهرام امیری 

میجان
وزارت جهاد کشاورزی502502

549

ایجاد مزرعه 

زعفران به 

مساحت 

25000 

مترمربع

بانک کشاورزیروستای آدوری- بم 1بمکرمان
شهرام ظهیری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی800800

550
دوخت لباس 

محلی اقوام
1عنبرآبادکرمان

شهرستان عنبرآباد روستای 

3پشت کوه مشاع 
صندوق کارآفرینی امید

شهربان سرحدی 

امجز
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

551
تولید داروهای 

گیاهی
1زرندکرمان

زرند دهستان جرجافک 

روستای زارکوییه
پست بانک

شهربانو حسن 

زاده سبلویی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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2کهنوجکرمانگلخانه552
زه کهور -کهنوج- کرمان

نارنجک
وزارت جهاد کشاورزی12001200شهربانو رزاق پورصندوق کارآفرینی امید

553

توسعه دفتر 

فناوری 

اطالعات 

ictروستایی 

پست بانککرمان کوهپایه ده لولو1کرمانکرمان
شهربانو عسکری 

زاده باغ باالیی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بافتکرمانقالی بافی554
کرمان بافت گوغر روستای 

ده ساجر
صندوق کارآفرینی امید

شهربانو 

علیرضایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بافتکرمانقالی بافی555
بافت دشتاب روستای اسالم 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

شهربانو نجم 

الدینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

556

احداث گلخانه 

به مساحت 

متر مربع5000

5جیرفتکرمان
جیرفت جاده بلوک روستای 

ابوذریه
وزارت جهاد کشاورزی25002500شهریار محمودیبانک کشاورزی

557
 250بز داشتی

راسی
3عنبرآبادکرمان

-بخش مرکزی-عنبرآباد

روستای اله آباد
وزارت جهاد کشاورزی49004900شهال خنجیربانک توسعه تعاون

558
فناوری 

ictاطالعات 
1جیرفتکرمان

 روستایی حاجی ictدفتر 

آباد
500500شهال درجهانگیرپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی559
کرمان بافت گوشک منطقه 

عشایری گلی گوران
صندوق کارآفرینی امید

شهناز موسی 

پورسیاه جل
سازمان امور عشایر ایران100100

صندوق کارآفرینی امیدرابر تزرچ3رابرکرمانبومی گردی560
شهین سالجقه 

موردوییه
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بافتکرمانخانه مسافر561
بافت گوغر روستای سیف 

الدین
10001000شهین فتحی زادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

562

اقامتگاه 

گردی و ¬بوم

پذیرایی میربارز

6جیرفتکرمان
جیرفت محمدآبادمسکون 

بلوار میر وهاب
پست بانک

شورانگیز حسام 

عارفی
50005000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پست بانکسربیژن روستای سیف آباد1جیرفتکرمانکشت زرشک563
شوکت صالحی 

سربیژن
وزارت جهاد کشاورزی723723

564
کارگاه گلیم 

بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000شوکت عباسلوبانک کشاورزیسیرجان روستای ملک آباد5سیرجانکرمان

565
لباس محلی 

اقوام
1عنبرآبادکرمان

- جبالبارزجنوبی -عنبرآباد 

روستای ملک آباد زاخت
صندوق کارآفرینی امید

شیما احمدی 

امجزی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدصوغان سرخان- ارزوییه1ارزوییهکرمانگلیم بافی566
شیما 

اسکندرزاده افشار
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

567

پروار بندی 

 45)گوساله 

(راس

وزارت جهاد کشاورزی28002800صادق بهمنشبانک کشاورزیریگان روستای حشراباد2ریگانکرمان

568
پرورش 

گوسفند داشتی
1بردسیرکرمان

حاجی - بردسیرحاج کاکا 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

صادق سیستانی 

بدویی
وزارت جهاد کشاورزی12001090

1عنبرآبادکرمانگلیم بافی569
- شهرستان عنبرآباد 

روستای تل شیراز
صندوق کارآفرینی امید

صدیقه باز 

ماندگان رکن آباد
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانگلیم بافی570
کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب روستای وکیل اباد
صندوق کارآفرینی امید

صدیقه بحرینی 

نژاد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای بنابدان- سیاه کوه1ارزوییهکرمانگلیم بافی571
صدیقه بخشعلی 

زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

500500صدیقه جبالبارزیپست بانکجیرفت روستای دوبنه1جیرفتکرمانروستاییictدفتر572
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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573

صندوق خرد 

محلی روستایی 

کشکوییه 

دشتاب

30بافتکرمان
بافت دشتاب روستای 

کشکوییه
صندوق کارآفرینی امید

صدیقه زارع 

عسکری
صندوق کارآفرینی امید400400

574

پرورش ماهی با 

روش نیمه 

متمرکز

2بافتکرمان
کرمان بافت بخش خبر 

روستای خبر باال
وزارت جهاد کشاورزی500500صدیقه سلجوقیصندوق کارآفرینی امید

1انارکرمانقالی بافی575

- محمدآباد ساقی - انار 

کوچه - بلوار ولیعصر غربی 

9پالک  - 3

صندوق کارآفرینی امید
صدیقه عباسی 

ابراهیم آباد
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100

1انارکرمانقالی بافی576

انار امین شهر خیابان شهید 

مدرس کوچه دوم انتهای 

کوچه

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدیقه علی زادهصندوق کارآفرینی امید

577

صندوق خرد 

محلی روستایی 

بیاض

صندوق کارآفرینی امید35بیاض بلوار جمهوری 30انارکرمان
صدیقه قاسمی 

زاده کرمانی
صندوق کارآفرینی امید500500

578

احداث گلخانه 

جالیزی نیمه 

مدرن به 

مساحت 

مترمربع5000

3جیرفتکرمان
جیرفت روستای باقرآبا 

جنب شرکت سنوس
وزارت جهاد کشاورزی27002700صدیقه کمالی پوربانک توسعه تعاون

579
بافت قالی و 

گلیم
100100صدیقه نیکوییصندوق کارآفرینی امیدحسین آباد- ارزوییه1ارزوییهکرمان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی580
کرمان بافت گوشک منطقه 

عشایری دمکوه
صندوق کارآفرینی امید

صغری ابراهیم 

پورپشتکوئی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1ارزوییهکرمانگلیم بافی581
صوغان روستای - ارزوییه

حیدراباد
صندوق کارآفرینی امید

صغری 

اسکندرزاده افشار
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بافتکرمانقالی بافی عشایر582
کرمان بافت عشایری 

رزکوییه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری جمعه پورصندوق کارآفرینی امید

1انارکرمانقالی بافی583
انار امین شهر روستای 

اسدآباد مهدوی
صندوق کارآفرینی امید

صغری عرب 

شبانی انار
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100

1بافتکرمانقالیبافی584
بافت روستای جمیل آباد 

گیچوییه
صندوق کارآفرینی امید

صغری عسکری 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدبافت روستای بیدکردوییه1بافتکرمانقالیبافی585
صغری محسنی 

تکلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

586
کشت گل 

محمدی
پست بانکاسفندقه روستای عباس آباد1جیرفتکرمان

صغری محمدی 

رابر
وزارت جهاد کشاورزی202202

1بافتکرمانقالی بافی587

کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب گوشک روستای 

طرنگ

سازمان امور عشایر ایران100100صغری مرادی کرصندوق کارآفرینی امید

1بافتکرمانقالی بافی عشایر588

کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب گوشک روستای 

سیدآباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری موسی پورصندوق کارآفرینی امید

589
اقامتگاه بوم 

گردی
1بافتکرمان

کرمان بافت بزنجان روستای 

برکنان
صندوق کارآفرینی امید

صفورا ملک 

لوزاده بزنجانی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

590

پرورش 

گوسفند داشتی 

 رأسی50

1بافتکرمان
کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب روستای وکیل اباد
صندوق کارآفرینی امید

صفورا نجم 

الدینی
وزارت جهاد کشاورزی500340

1بافتکرمانقالی بافی591
کرمان بافت گوغر روستای 

چهارکشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صفیه آرمندصندوق کارآفرینی امید

592
اقامتگاه بوم 

گردی
3بافتکرمان

کرمان بافت خبر خیابان 

اصلی بین بانک ملی و 

بهداری اقامتگاه بوم گردی 

باغ قره

صندوق کارآفرینی امید
صنوبر علی 

مرادی
500337

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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593
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی893893صوفیه کریمی نیاپست بانکبخش مرکزی- رابر - کرمان 2رابرکرمان

594
کشت گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی12871287صولت برخورداریبانک کشاورزیسربیژن روستای چاهان4جیرفتکرمان

595
پرورش گاو 

راسی30شیری 
وزارت جهاد کشاورزی38023802صولت گاوداریبانک کشاورزیجیرفت روستای میانده3جیرفتکرمان

596
دفترپست بانک 

روستایی
پست بانکمنوجان نودژ روستای پاتک1منوجانکرمان

طاهره جعفری 

شیبکوه
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی10001000طاهره حسن زادهبانک توسعه تعاونشهربابک رباط1شهربابککرمانپرورش شترمرغ597

598

توسعه 

ونوسازی 

دفترخدمات فن 

آوری اطالعات 

ict

1منوجانکرمان
استان کرمان شهرستان 

منوجان روستای چاه حسن
پست بانک

طاهره خاکساری 

تجدانو
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

599

توسعه و 

بازسازی دفتر 

خدمات فن 

اوری اطالعات 

IC T

1کرمانکرمان
کرمان چترود سراسیاب 

1شش خیابان فردوسی 
پست بانک

طاهره رنجبر 

همقاوندی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1فهرجکرمانقالیبافی600
شهرستان فهرج بخش 

مرکزی روستای قدمگاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره رواییصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدسرگز دولت آباد- ارزوییه1ارزوییهکرمانگلیم بافی601
طاهره سلطانی 

نژاد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدانار روستای مهدی آباد امین1انارکرمانقالی بافی602
طاهره شاهم 

آبادی درویشی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100
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603
پرورش گاو 

شیری
1شهربابککرمان

شهربابک مجتمع گاوشیری 

67بنه یکه قطعه 
وزارت جهاد کشاورزی10001000طاهره مرادیانبانک کشاورزی

604

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

صیفی جات

5بمکرمان

بخش مرکزی - بم - کرمان 

خیابان - روستای اسفیکان- 

8توحید - توحید

وزارت جهاد کشاورزی50005000طاهره مسلمی فربانک کشاورزی

605
گلیم شیریکی 

پیچ
صندوق کارآفرینی امیدروستای شورباز- بافت1بافتکرمان

طاهره منظری 

توکلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانگلیم بافی606
کرمان بافت بخش خبر 

روستای گلودر
100100طاهره موسی پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رفسنجانکرمانگوسفند داشتی607
رفسنجان روستای همت 

آباد آگاه
وزارت جهاد کشاورزی900900طاهره یاسمیصندوق کارآفرینی امید

608
لباس محلی 

اقوام
1عنبرآبادکرمان

عنبرآباد دوساری خیابان 

شهید جاللی
500500طیبه خالصیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانقالی بافی عشایر609
کرمان بافت منطقه عشایری 

گدار سبز
صندوق کارآفرینی امید

طیبه شاهی 

مریدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکاکبر آباد دیوان بیگی10سیرجانکرمانتولید پوشاک610
طیبه عربی 

محمود آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

611
پرورش گاو 

شیری
1رفسنجانکرمان

کشکوییه احمد آباد عباس 

آباد
پست بانک

طیبه عربی نوه 

احمدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی360360

1بافتکرمانقالی بافی612
کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب کشکوییه
سازمان امور عشایر ایران100100طیبه عظمی زادهصندوق کارآفرینی امید

613

توسعه وساخت 

و تجهیز دفتر 

خدمات فن 

اوری اطالعات 

ictروستایی 

1کرمانکرمان
کرمان گلباف کشیت خ 

شهید احمد جهری
پست بانک

طیبه قادری 

کشیتی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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1بافتکرمانقالی بافی عشایر614
کرمان بافت منطقه عشایری 

زراب
صندوق کارآفرینی امید

طیبه قاسمی 

نژادراینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

615

توسعه دفتر 

فناوری و 

اطالعات 

دفتر )روستایی 

ict)

پست بانکمهدی اباد واحد بلوار ولیعصر1رفسنجانکرمان
طیبه محمدی 

مهدی آبادی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1رفسنجانکرمانپته616
کوچه امام حسن . جعفراباد

11 (ع)مجتبی 
صندوق کارآفرینی امید

طیبه مرادی 

اشکور
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانگلیم بافی617
کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب روستای وکیل اباد
صندوق کارآفرینی امید

طیبه ملک 

پورحیدری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

618

طرح توجیهی 

پرواربندی 

50گوساله

وزارت جهاد کشاورزی30803080ظهیر عسکرپوربانک توسعه تعاونجیرفت روستای اب برده2جیرفتکرمان

619

دفتر فناوری 

اطالعات 

ICTروستایی 

1کرمانکرمان

حد  _شرف آباد  _کرمان 

 جنب 25 و 23فاصل قایم 

نانوایی

500500عادل رزازپورپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

620
کشت گیاهان 

(ترخون)دارویی
1کرمانکرمان

گلباف ده ملک جنب ماسه 

شویی
وزارت جهاد کشاورزی400400عادل کشاورزیصندوق کارآفرینی امید

621
چرخه تولید 

دام سبک
10زرندکرمان

زرند روستای روح آباد خ 

سیدالشهدا
وزارت جهاد کشاورزی1410014100عادل محمدیبانک کشاورزی

622
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزی-رابر- کرمان 1رابرکرمان

عادله جعفری 

ساردویی
وزارت جهاد کشاورزی450450

وزارت جهاد کشاورزی400400عاطفه ابولیپست بانکرفسنجان روستای عرب آباد1رفسنجانکرمانگوسفند داشتی623

624
کارگاه گلیم 

بافی عشایری
1ارزوییهکرمان

کرمان ارزوییه منطقه 

عشایری
صندوق کارآفرینی امید

عالم قاسمی نژاد 

رائینی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بافتکرمانقالی بافی عشایر625

کرمان ارزوییه روستای 

دهشول قشالق روستای باغ 

کنار

سازمان امور عشایر ایران100100عالمه غجه ءصندوق کارآفرینی امید

626

طرح پرورش 

 200شتر مرغ 

قطعه

وزارت جهاد کشاورزی20002000عباس احمدپورپست بانکشهربابک2شهربابککرمان

627
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
وزارت جهاد کشاورزی502502عباس امیریپست بانکجیرفت ساردوییه1جیرفتکرمان

6انارکرماناصالح نژاد دام628
ده رییس خیابان شهید 

سلیمانی درب دوم
وزارت جهاد کشاورزی70003200عباس امینی خواهبانک کشاورزی

629

خرید تراکتور 

 دو 399

دیفرانسیل

1کرمانکرمان

کرمان شهداد روستای 

همت آباد سفلی چاه شماره 

 دادگاه1

پست بانک
عباس برجسته 

کرمانی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

630
پرورش زنبور 

عسل
1عنبرآبادکرمان

شهرستان عنبرآباد روستای 

دهنه بید
وزارت جهاد کشاورزی520520عباس توکلی نژادبانک کشاورزی

631
گاوداری شیری 

 راسی15
2راورکرمان

روستای ده علی -راور

 جاده طرز8کیلومتر 
بانک کشاورزی

عباس جالل 

آبادی راوری
وزارت جهاد کشاورزی13501350

632
گوسفند داشتی 

نود و پنج رأسی
بانک کشاورزیروستای حنفیه1بردسیرکرمان

عباس خالقی 

دهقان
وزارت جهاد کشاورزی880880

633
گاو شیری 

نوزده رأسی
2بردسیرکرمان

بردسیر جاده اردوگاه تلمبه 

حاجی بااد جنب مجتمع 

گاوداران

وزارت جهاد کشاورزی25002500عباس خدایاریبانک کشاورزی

634
پرورش زنبور 

عسل
1عنبرآبادکرمان

عنبراباد جهاد اباد شهرک 

16شهید بهشتی مشاع 
وزارت جهاد کشاورزی590590عباس خسرویپست بانک
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635

ساخت و 

تعمیرات ادوات 

کشاورزی ضبط 

پسته و ترمینال 

پسته

7سیرجانکرمان

ابتدای جاده حجت آباد 

روبروی پل هوایی 

باسفرجان جنب تاالر ستاره 

شهر

بانک کشاورزی
عباس دولت 

آبادی نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

وزارت جهاد کشاورزی300300عباس زابلی زادهصندوق کارآفرینی امیدریگان روستای دهنو گنبکی1ریگانکرمانتولید نان636

637

توسعه و 

نوسازی دفتر 

Ictخدماتی 

500500عباس ساالریپست بانکروستای تجدانو1منوجانکرمان
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

638

تولید گلیم و 

فرش دستبافت 

شیرکی پیچ

2سیرجانکرمان

سیرجان روستای امیرآباد 

شول خیابان اصلی کوچه 

10امام خمینی 

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی14001400عباس شولبانک توسعه تعاون

639
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیداحمدآباد دیفه2رفسنجانکرمان

عباس عظیمی 

راویز
وزارت جهاد کشاورزی1200320

640
پرورش بره 

پرواری
2کهنوجکرمان

لنگ اباد جنب حوزه 

عشایری
بانک توسعه تعاون

عباس علیدادی 

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی16401640

641

فرآوری و بسته 

بندی پسته و 

خشکبار آراکس

3رفسنجانکرمان

- رفسنجان - کرمان 

- روستای احمدآباد رضوی 

 جاده 4کیلومتر 

احمدآبادرضوی به 

جنب آجر  –هرمزدآباد 

تولیدی و  –سفید پخت 

(لطفی)بسته بندی آراکس 

بانک کشاورزی
عباس لطفی 

هرمزد آبادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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1انارکرمانپرواربندی بره642
انار محمدآباد ساقی بلوار 

 معصوم14
وزارت جهاد کشاورزی250250عباس محمدیصندوق کارآفرینی امید

643
تولید گل 

محمدی
1جیرفتکرمان

جیرفت اسفندقه روستای 

عشرت آباد
وزارت جهاد کشاورزی202202عباس میر چناریپست بانک

بانک کشاورزیرفسنجان نوق حسین آباد2رفسنجانکرمانپرواربندی شتر644

عبدالحسین 

ضیاء الدینی 

آورانی

وزارت جهاد کشاورزی800800

1شهربابککرمانبومگردی645

شهربابک ابدر روستای 

ابدرمیان محله پیر احمد 

منزل شخصی

صندوق کارآفرینی امید
عبدالرضا 

اسماعیلی ابدر
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

646

پرواربندی بره 

: به ظرفیت 

 راس200

2سیرجانکرمان

سیرجان روستای دارستان 

 درب چهارم 17کوچه امام 

سمت چپ

صندوق کارآفرینی امید
عبدالرضا 

خواجوئی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی16001600

647

درجه بندی 

وبسته بندی 

خرما

10نرماشیرکرمان
شهرستان نرماشیر روستای 

حسین آباد پشترود
بانک کشاورزی

عبدالرضا قائمی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی1300013000

648

پرواربندی بره 

 200به ظرفیت 

راس

2سیرجانکرمان
سلیمانیه روستای -سیرجان

محمودآباد شیخا
بانک توسعه تعاون

عبدالرضا محمد 

پورمکی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی29002900

649
بهسازی و 

نوسازی گلخانه
بانک کشاورزیسیرجان روستای قاسم اباد5سیرجانکرمان

عبدالعلی 

پورخسروانی
وزارت جهاد کشاورزی38603860

650
احداث گلخانه 

جالیزی
وزارت جهاد کشاورزی20002000عبداهلل بشکاربانک کشاورزیجیرفت5جیرفتکرمان

651
طرح پرورش 

زنبور عسل
پست بانکشهربابک میمند1شهربابککرمان

عبدالمظفر 

سلیمان نژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500

4قلعه گنجکرمانپرواربندی شتر652
روستای بندوک - قلعه گنج 

اسالم آباد
وزارت جهاد کشاورزی32003200عبدالواحد کرمیبانک کشاورزی
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صندوق کارآفرینی امیدکشکوییه شریف آباد1رفسنجانکرمانپرورش گوساله653
عذرا هاشمی 

رنجبرشریف آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

صندوق کارآفرینی امیدارزوییه معدن آبدشت1ارزوییهکرمانگلیم بافی654

عذری 

جهانگیری کوه 

شاهی

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

655
پرورش 

گوسفند داشتی
2رودبارجنوبکرمان

روستای -رودبارجنوب

سعیدآباد
پست بانک

عزیزاهلل آئینه 

نگینی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

656

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

صیفی جات

12بمکرمان
-بخش بروات - بم - کرمان 

 روستای باغ باال
بانک کشاورزی

عزیزاهلل تاج 

ابادی پور
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

657

صندوق خرد 

محلی روستای 

حسین آباد

18جیرفتکرمان
جیرفت روستای حسین آباد 

سفلی
صندوق کارآفرینی امید

عشرت احمدی 

کهنی
صندوق کارآفرینی امید400400

1بافتکرمانقالی بافی658
کرمان بافت گوغر روستای 

ده ساجر
صندوق کارآفرینی امید

عشرت صفی 

جهانشاهی
سازمان امور عشایر ایران100100

1بافتکرمانقالی بافی عشایر659
کرمان بافت منطقه عشایری 

آبزالوییه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عشرت علیرضاییصندوق کارآفرینی امید

660
احداث گلخانه 

جالیزی
وزارت جهاد کشاورزی18001800عصمت افرابانک کشاورزیجیرفت آهوان2جیرفتکرمان

661

واحد بوم گردی 

سرکارخانم 

عصمت بغیاری

3زرندکرمان
زرند روستای نعیم اباد 

پشت مسجد صاحب الزمان
20002000عصمت بغیاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

662
دوخت لباس 

سنتی
500500عصمت بهادریصندوق کارآفرینی امیدشهر دوساری-عنبرآباد 1عنبرآبادکرمان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدجیرفت روستای عنایت اباد1جیرفتکرمانکشت به لیمو663
عصمت 

پورساالری
وزارت جهاد کشاورزی200100
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وزارت جهاد کشاورزی22002200عصمت پیرایشصندوق کارآفرینی امیدکهنوج روستای ده حوت4کهنوجکرماناجرای گلخانه664

1رفسنجانکرمانپته665
رفسنجان جعفرآباد - کرمان 

3جنب مسجد جامع کوچه 
صندوق کارآفرینی امید

عصمت حدادی 

نوش آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

666

ایجاد 

زنبورستان با 

 کندو200

2رودبارجنوبکرمان
- رودبار جنوب- کرمان

روستای مظفراباد
وزارت جهاد کشاورزی10171017عصمت صالح پوربانک کشاورزی

1انارکرمانقالی بافی667
انار محمدآباد ساقی بلوار 

7ولیعصر غربی ک 
صندوق کارآفرینی امید

عصمت طالبی 

بیاض
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100

1انارکرمانقالی بافی668

انار روستای محمدآباد 

ساقی میدان امام حسین 

نبش میدان

صندوق کارآفرینی امید
عصمت قربانی 

حیدرآبادکشکو
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100

669
تولید اهک دانه 

بندی
5رفسنجانکرمان

رفسنجان جاده سید غریب 

31پالک
وزارت صنعت، معدن و تجارت50003155عظیم رجبیصندوق کارآفرینی امید

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی670
کرمان بافت گوشک منطقه 

عشایری دمکوه
صندوق کارآفرینی امید

عظیمه ابراهیم 

پورپشتکوهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100عفت اسکندرزادهصندوق کارآفرینی امیدصوغان امیراباد- ارزوییه1ارزوییهکرمانگلیم بافی671
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

12ارزوییهکرمانتولیدی گلخانه672

کرمان شهرستان ارزوییه 

روستای تخت خواجه مزرعه 

حسن قادری

وزارت جهاد کشاورزی2280022800عفت دولتیبانک کشاورزی

پست بانکرفسنجان قاسم آباد2رفسنجانکرمانپرواربندی شتر673
علی احمدی 

دهنو
وزارت جهاد کشاورزی16001600

674

احداث گلخانه 

سبزی و صیفی 

 5000به متراژ 

متر

6سیرجانکرمان
- سیرجان - کرمان 

-روستای کریم آباد کفه 
بانک کشاورزی

علی اسالمی 

محمودابادی
وزارت جهاد کشاورزی50005000
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675
طرح پرورش 

گاوشیری
بانک کشاورزیشهربابک بنه یکه2شهربابککرمان

علی اصغر لطفی 

شهربابکی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

676
خشک کردن 

ذرت تر
15ارزوییهکرمان

شهرستان ارزوییه -کرمان

منطقه مرکزی روستایی 

علی اباد تخته خواجه سراه 

ثاراهلل مجتمع اتحادیه 

تعاونی روستایی استان 

کرمان

بانک توسعه تعاون
علی اکبر حسین 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی4900049000

677
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
1جیرفتکرمان

جیرفت ساردوییه روستای 

سرگدار
وزارت جهاد کشاورزی501501علی امیر افضلیپست بانک

678
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدرفسنجان روستای علم آباد2رفسنجانکرمان

علی ایزدی 

یزدان آبادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

679

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

4060 

مترمربعی

5بمکرمان
بلوار امام - بم - کرمان 

5کوچه - حسین 
وزارت جهاد کشاورزی63506350علی آرمان نژادبانک کشاورزی

680
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی480480علی باتوتهصندوق کارآفرینی امیدکوثرریز معین1رفسنجانکرمان

681
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدناصریه2رفسنجانکرمان

علی بازماندگان 

خضری
وزارت جهاد کشاورزی10001000

682
تجهیزات دفتر 

خدمات ارتباطی
1عنبرآبادکرمان

کرمان شهرستان عنبرآباد 

روستا امیرآبادنظریان
500500علی بامریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

683
طرح پرورش 

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی برخورداریبانک کشاورزیشهربابک خورسند1شهربابککرمان



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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684

احداث 

سردخانه 

وسورتینگ 

وبسته بندی 

تنی3000میوه 

بانک کشاورزیجیرفت باقر آباد10جیرفتکرمان
علی برخوری 

مهنی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

پست بانکرفسنجان نوق فیض اباد1رفسنجانکرماندفاتر خدماتی685
علی بیگانی 

شمس اباد
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

686

کار گاه فراوری 

بسته بندی 

خرما

2فاریابکرمان
روستای - فاریاب- کرمان

هور حسن جهازی
وزارت جهاد کشاورزی300300علی تاجیک برصندوق کارآفرینی امید

687
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی12001200علی جان حسنیپست بانکرفسنجان روستای زین آباد2رفسنجانکرمان

688

احداث گلخانه 

هیدرو پونیک 

سبزی و صیفی

6کرمانکرمان
روستای عبدل -بخش ماهان

جنب امام زاده عبداهلل- آباد
وزارت جهاد کشاورزی90009000علی جعفریبانک کشاورزی

689
کاشت وپرورش 

گیاهان دارویی
صندوق کارآفرینی امیدفاریاب روستای نارمند2فاریابکرمان

علی جاللی 

خالص
وزارت جهاد کشاورزی450200

690

پرواربندی 

گوسفند داشتی 

 400ظرفیت 

راس

وزارت جهاد کشاورزی16001600علی جمشیدیبانک کشاورزیروستای قاسم آباد-سیرجان3سیرجانکرمان
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691

پروار بندی 

گوسفند پرواری 

 200به ظرفیت 

رأس

صندوق کارآفرینی امیدراین روستای بهرامجرد2کرمانکرمان
علی حسین زاده 

قریه میرزایی
وزارت جهاد کشاورزی34001190

692
باشگاه بدن 

سازی
2عنبرآبادکرمان

عنبرآباد دوساری شهرک 

امام خمینی
وزارت ورزش و جوانان200200علی خالصیصندوق کارآفرینی امید

2بردسیرکرمانپرورش بز سانن693
بردسیر درونوییه اراضی 

ترشاب
پست بانک

علی خسروی 

مشیزی
وزارت جهاد کشاورزی18001800

694

تاسیس یک 

واحد تولیدی 

گلخانه ای

وزارت جهاد کشاورزی20002000علی دلیریبانک کشاورزیمیانچیل رومرز سفلی3جیرفتکرمان

695

پرواربندی 

را150گوسفند

سی

2بمکرمان
روستای .شهرستان بم.کرمان

پشت رود
بانک کشاورزی

علی دهقان 

پشترودی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

696

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

صیفی جات

5بمکرمان

بم روستای پشترود خیابان 

شهید مصطفی خمینی 

3کوچه شماره 

بانک کشاورزی
علی دهقانی 

پشترودی
وزارت جهاد کشاورزی65006500

697
طرح تولید 

واحد گلخانه ای
3کرمانکرمان

کرمان راین روستای احمد 

آباد غیاثی
وزارت جهاد کشاورزی40002000علی دولتی راینیصندوق کارآفرینی امید

698
خریدتراکتور 

کشاورزی
بانک کشاورزیفاریاب هورزنجیری1فاریابکرمان

علی رضا 

اسکندری خالص
وزارت جهاد کشاورزی800800

699
گاوداری 

 راسی19شیری
1راورکرمان

روستای ده علی -راور

 جاده طرز8کیلومتر 
بانک کشاورزی

علی رضا واثق ده 

علی
وزارت جهاد کشاورزی700700

700
طرح پرورش 

گاوشیری
بانک کشاورزیشهربابک اشکور2شهربابککرمان

علی رضایی نژاد 

اشکوری
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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701
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدقاسم آباد2رفسنجانکرمان

علی رنجبر 

حسنی محمود 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

702
اقامتگاه 

بومگردی
پست بانکشهربابک روستای میمند2شهربابککرمان

علی زین الدینی 

میمند
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

703

واحدصنایع 

تبدیلی 

کشاورزی اقای 

علی سپهری

4زرندکرمان

استان کرمان شهرستان 

زرند بخش مرکزی دهستان 

محمداباد روستای سلیمان 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی36001400علی سپهریصندوق کارآفرینی امید

704
پروار بندی شتر 

 نفری100
وزارت جهاد کشاورزی50005000علی سنجری فردبانک کشاورزیروستای قلعه اسالم اباد10رودبارجنوبکرمان

2رفسنجانکرمانپرواربندی بره705
- جاده رفسنجان17کیلومتر 

انار
وزارت جهاد کشاورزی12001200علی شریفیپست بانک

706
پرورش زعفران 

و گیاهان دارویی
4بردسیرکرمان

نگار موتور پمپ - بردسیر 

کشاورزی جواد شمس 

الدینی

بانک کشاورزی
علی شمس 

الدینی نگاری
وزارت جهاد کشاورزی19201920

707

کشت وتولید 

گل محمدی 

هکتار20

10جیرفتکرمان
جیرفت ساردوییه روستای 

نصرت آباد
وزارت جهاد کشاورزی40004000علی شهابیبانک توسعه تعاون

35بافتکرمانکشتارگاه طیور708
کرمان بافت دوراهی گوغر 

روستای ارکان
وزارت جهاد کشاورزی2500025000علی صادقی تکلوبانک کشاورزی

709
پرورش 

گوسفند داشتی
1رفسنجانکرمان

شریف آباد خیابان امام رضا 

11پالک
پست بانک

علی صادقی 

راویزی
وزارت جهاد کشاورزی400400
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710

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

پست بانککشکوییه دیفه رضوی1رفسنجانکرمان
علی عابدینی 

کشکوئی
وزارت جهاد کشاورزی500500

711
احداث گلخانه 

صیفی جات
2رفسنجانکرمان

رفسنجان سرچشمه 

روستای دهوییه
وزارت جهاد کشاورزی13001300علی قدکپست بانک

712
طرح پرورش 

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی50002000علی کربالییصندوق کارآفرینی امیدشهربابک صحرای لکوییه4شهربابککرمان

713

پرورش زنبور 

عسل و تولید 

محصوالت 

جانبی ان

بانک توسعه تعاونراور خ مصلی1راورکرمان
علی کمساری 

بنانی
وزارت جهاد کشاورزی450450

714
پرواربندی بره 

 راسی190
وزارت جهاد کشاورزی15001500علی گرانی پوربانک کشاورزیقلعه گنج روستای گجگ1قلعه گنجکرمان

715
کشت زعفران 

 هکتاری0.5
بانک توسعه تعاونشهربابک دهج1شهربابککرمان

علی محمدی 

دهج
وزارت جهاد کشاورزی150150

716
پرورش 

گاوشیری
1رفسنجانکرمان

جاده یزد جنب مسجد 

ابوالفضل
وزارت جهاد کشاورزی600600علی محمدیانپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی2416024160علی مصطفویبانک کشاورزیالله زار روستای جغدری18بردسیرکرمانگالب زهرا717

718
توسعه گاوداری 

گوشت قرمز
پست بانکزرند روستای باب هویز5زرندکرمان

علی ملکی 

بابهویزی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

719

طرح درجه 

بندی و بسته 

بندی خرما

5فهرجکرمان
شهرستان فهرج روستای 

حسین آباد علم خان
وزارت جهاد کشاورزی70007000علی منعمیبانک کشاورزی

720
پرورش 

گاوشیری
1رفسنجانکرمان

رفسنجان حدفاصل رستم 

آباد و خلیل آباد
بانک کشاورزی

علی میرازئی 

خلیل آبادی
وزارت جهاد کشاورزی840840
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721

پرواربندی بره 

: به ظرفیت 

 راس200

3سیرجانکرمان
- بخش گلستان -سیرجان 

روستای دارستان
وزارت جهاد کشاورزی10401040علی ناز ساالریپست بانک

722

قطعه سازی 

صنعت و 

کشاورزی

5رفسنجانکرمان
منطقه ی ویژه ی اقتصادی 

حاده ی رفسنجان کرمان-
صندوق کارآفرینی امید

علی نجفی زاده 

حمیدآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

723
پرورش 

گوسفند داشتی
1رفسنجانکرمان

رفسنجان روستای مهدی 

آباد واحد هراتی خیابان 

2شهید طالبی کوچه 

صندوق کارآفرینی امید
علی نخعی چاه 

غالمعلی
وزارت جهاد کشاورزی400400

724

میکرونیزه و 

فراوری مواد 

سیلیس )معدنی

(دانه بندی شده

10کرمانکرمان

کرمان کمربندی امام رضا 

محدوده روستای کوه 

باداموییه

بانک توسعه تعاون
علی نخعی عبدل 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

صندوق کارآفرینی امیدرفسنجان ناصریه1رفسنجانکرمانپرواربندی بره725
علی نیکویی 

نیکویی
وزارت جهاد کشاورزی400400

726
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک توسعه تعاونساردوییه دربهشت4جیرفتکرمان

علیجان 

شاهرخی ساردو
وزارت جهاد کشاورزی15501550

727
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکرفسنجان ناصریه2رفسنجانکرمان

علیجان عرب 

بدوی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی300300علیرضا اسفندمزبانک کشاورزی5 پالک 9خیابان شریعتی 1انارکرمانپرواربندی بره728

729

پرورش 

گاوداری 

(شیری)داشتی

4کرمانکرمان
بلوار ثاراله - روستای سیدی 

5روبروی کوچه
وزارت جهاد کشاورزی20002000علیرضا باژیانبانک کشاورزی
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730
خریدتراکتوروادو

ات کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی800800علیرضا دادوربانک کشاورزیفاریاب هورزنجیری1فاریابکرمان

731
پرورش 

گوسفند داشتی
1رفسنجانکرمان

رفسنجان کبوترخان 

روستای محمد آباد
صندوق کارآفرینی امید

علیرضا رنجبر 

کبوترخانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امیدهمت آباد آگاه1رفسنجانکرمانپرواربندی بره732
علیرضا علی نقی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی900900

733
پرورش گاو 

 راسی30شیری 
3بمکرمان

بخش مرکزی - بم - کرمان 

روستای بیدران- 
وزارت جهاد کشاورزی43304330علیرضا فلسفیصندوق کارآفرینی امید

734
پرواربندی 

گوساله
1رفسنجانکرمان

رفسنجان فردوسیه آزادگان 

خیابان انقالب
پست بانک

علیرضا 

محمودآبادی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

735
گلخانه خیار 

هکتار3
وزارت جهاد کشاورزی1400014000علیرضا معزیبانک کشاورزیجیرفت روستای مارون گلو18جیرفتکرمان

736
پرورش 

گوسفند داشتی
1رفسنجانکرمان

رفسنجان نوق روستای 

فیض آباد
صندوق کارآفرینی امید

علیرضا مهدی 

زاده جرجافکی
وزارت جهاد کشاورزی600600

737
پروار بندی 

گوساله
بانک کشاورزیروستای عصمت آباد5فهرجکرمان

علیرضا مهربانی 

پشتریگی
وزارت جهاد کشاورزی26202620

738

واحد دامداری 

بز سانن علی 

رضا مومنی رق 

ابادی

1زرندکرمان
بخش -ریحانشهر -زرند

مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

علیرضا مومنی 

رق ابادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

739
پرورش 

گوسفند داشتی
3ارزوییهکرمان

قادراباد شهرک - ارزوییه

بلوچها
بانک کشاورزی

عنایت اله 

معتمدی پور
وزارت جهاد کشاورزی40001860
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3قلعه گنجکرمانتولید نان740

روستای -قلعه گنج-کرمان

عباس اباد جنب مسجد 

(ع)ابوالفضل

صندوق کارآفرینی امید
عیسی امیری 

اصل
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

741
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
1جیرفتکرمان

جیرفت روستای جنگل 

گرگی
بانک کشاورزی

عیسی بلوچ 

مسافری
وزارت جهاد کشاورزی500500

742

طرح درجه 

بندی و بسته 

بندی خرما

وزارت جهاد کشاورزی56005600عیسی جاللیبانک کشاورزیفهرج، روستای دولت آباد5فهرجکرمان

1قلعه گنجکرمانپروار بندی بره743
قلعه گنج روستای شمس 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی11201120عیسی چهرآزادبانک کشاورزی

1عنبرآبادکرمانگلیم بافی744
شهرستان عنبرآباد میدان 

امام حسین
500500غزاله علی توکلیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

745
درب و پنجره 

فلزی
بانک توسعه تعاونسیرجان ملک آباد4سیرجانکرمان

غالمحسین 

زیدآبادی نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

746

کشت 

محصوالت 

گلخانه ای

بانک کشاورزیاهلل آباد سلطانی- ارزوییه5ارزوییهکرمان
غالمحسین 

سلطانی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی50005000

747

توسعه 

ونوسازی دفتر 

خدمات فن 

آوری اطالعات 

ict

1منوجانکرمان
استان کرمان شهرستان 

منوجان روستای چغوکی
500500غالمرضا احسانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

748
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
1جیرفتکرمان

جیرفت ساردوییه روستای 

محمد آبادروز پیکر
بانک کشاورزی

غالمرضا اشرفی 

امیر تیموری
وزارت جهاد کشاورزی500500

1ارزوییهکرمانIctتوسعه749
ارزوییه خیابان امام کوچه 

3شماره 
350350غالمرضا خلیلیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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750

شستشو و دانه 

بندی شن و 

ماسه

10سیرجانکرمان
استان کرمان شهرستان 

سیرجان روستای کف ریز
پست بانک

غالمرضا 

خواجوئی نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

751

ترمینال ضبط 

پسته با ظرفیت 

 تن در 1000

سال

6سیرجانکرمان
سیرجان موتور پمپ نجمی 

ها
وزارت جهاد کشاورزی40004000غالمرضا رنجبربانک کشاورزی

752
مکمل غذایی 

دام و طیور
5کرمانکرمان

 جاده کرمان 12کیلومتر 

زرند روستای ده بازرگان
پست بانک

غالمرضا سعیدا 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی24002400

753
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
1جیرفتکرمان

جیرفت محمد آباد روستای 

گور
بانک کشاورزی

غالمرضا عباس 

زاده افشار
وزارت جهاد کشاورزی500500

1انارکرمانپرواربندی بره754

استان کرمان شهرستان انار 

خیابان امامزاده کوچه 

7امامزاده

صندوق کارآفرینی امید
غالمرضا 

عبدالرضایی اناری
وزارت جهاد کشاورزی250250

755
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدکبوترخان مهدی آباد ده پناه1رفسنجانکرمان

غالمرضا عسکری 

بدویی
وزارت جهاد کشاورزی520520

756
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکرفسنجان جاده کمربندی2رفسنجانکرمان

غالمرضا 

محمدرضایی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1رفسنجانکرمانپرورش شتر757
رفسنجان روستای احمد 

آباد رضوی
صندوق کارآفرینی امید

غالمرضا 

مالحسینی
وزارت جهاد کشاورزی700700

758
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدسعید آباد شفیع پور1رفسنجانکرمان

غالمعباس امیری 

حسن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی1300910
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759
واحد پرورش 

بلدرچین
1کهنوجکرمان

روستای سهران - کهنوج

علیا خیابان رسالت جنب 

مسجد صاحب الزمان

صندوق کارآفرینی امید
غالمعلی بلوچ 

امیر ابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1بافتکرمانگلیم بافی760

کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب گوشک روستای پیر 

دمکوییه

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه ابراهیم 

پور پشتکوهی
سازمان امور عشایر ایران100100

761
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدرفسنجان روستای جنت آباد1رفسنجانکرمان

فاطمه ابراهیم 

زاده حسن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1عنبرآبادکرمانپته دوزی762
شهرستان عنبرآباد روستای 

هییت آباد
بانک توسعه تعاون

فاطمه احمد 

یوسفی سرحدی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدانار روستای علی آباد حسن1انارکرمانقالی بافی763
فاطمه اسمعیلی 

شریف آبادی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100

764

توسعه و 

نوسازی 

تجهیزات دفتر 

فناوری 

اطالعات 

ictروستایی 

1کرمانکرمان
ماهان قناتغستان خ گذرگاه 

جنب خانه بهداشت
200200فاطمه امیرماهانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

صندوق کارآفرینی امیدبم روستای اباد سید2بمکرمانخانه بوم گردی765
فاطمه امینیان 

پور
13001300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

766

پرواربندی بره 

 200به ظرفیت 

راس

3سیرجانکرمان
دهنو -هماشهر -سیرجان

پشت مرغداری صابریانی
پست بانک

فاطمه ایران 

نژادپاریزی
وزارت جهاد کشاورزی960960

صندوق کارآفرینی امیدباغبزم بردسیر1بردسیرکرمانکشت زعفران767
فاطمه ایمانی 

باغبزم
وزارت جهاد کشاورزی100100
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1بافتکرمانکارگاه قالیبافی768
کرمان بافت گوشک منطقه 

عشایری گلی گوران
سازمان امور عشایر ایران100100فاطمه آب ساالنصندوق کارآفرینی امید

1انارکرمانپته دوزی769
انار روستای قربان آباد 

کوچه مسجد
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100فاطمه آخوندزادهصندوق کارآفرینی امید

770
گلخانه توت 

فرنگی
وزارت جهاد کشاورزی12501250فاطمه بشاورد نیاصندوق کارآفرینی امیدجاده سد روبروی فرودگاه1جیرفتکرمان

771
پرورش 

گوسفند داشتی
1رفسنجانکرمان

رفسنجان روستای شاهرخ 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه بلوچ 

رییس آباد
وزارت جهاد کشاورزی630630

772
کارگاه گلیم 

بافی
2سیرجانکرمان

روستای اکبر آباد دیوان 

6بیگی کوچه بن بست 
100100فاطمه بی جوهرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

773

مجتمع 

تفریحی 

وگردشگری 

بومگردی ننه 

بلقیس

1بافتکرمان
بافت دشت اب امام زاده 

سید علی موسی
650650فاطمه بیگمرادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای حیدراباد- ارزوییه1ارزوییهکرمانگلیم بافی774

فاطمه 

جهانگیری 

کوهشاهی

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

775
کارگاه متمرکز 

قالیبافی
5انارکرمان

روستای بیاض شهرک ولی 

عصر
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه حاج 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت19101910

776

توسعه و تجهیز 

و بازسازی دفتر 

فناوری 

 ictاطالعات 

روستایی

1سیرجانکرمان

سیرجان بخش گلستان 

دهستان ملک اباد روستای 

چاه دق

پست بانک
فاطمه حسنی 

نژاد دولت آبادی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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1زرندکرمانزعفران کاری777
زرند دشتخاک تلمبه همت 

اباد
بانک توسعه تعاون

فاطمه حسین 

زاده ده علیرضائی
وزارت جهاد کشاورزی950950

1انارکرمانپرواربندی بره778
شهرستان انار لطف آباد 

کوچه عالم
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه حسینی 

وکیل آباد
وزارت جهاد کشاورزی250250

779
کارگاه گلیم 

بافی
2سیرجانکرمان

روستای دارستان خیابان 

اصلی جنب سقا خانه
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه خواجویی 

نسب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

780
لباس محلی 

اقوام
1عنبرآبادکرمان

شهرک -شهرستان عنبرآباد 

آزادگان
100100فاطمه درینیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

781

سری دوزی 

-لباس زنانه

مانتو چادر نماز 

ومجلسی

2رفسنجانکرمان
روستای الهیجان خ شهید 

7رحیمی کوچه 
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه رنجبر 

زینلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1300760

782
رستوران سنتی 

و قهوه خانه
2انارکرمان

انار روستای محمدآباد 

ساقی خیابان ولیعصر
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه رنجبر 

کریمی شام 

آبادی

25002500
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

783

توسعه و تجهیز 

و بازسازی دفتر 

فناوری 

 ictاطالعات 

روستایی

پست بانکسیرجان روستای پاریز1سیرجانکرمان
فاطمه زینلی 

پاریزی
550550

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکرفسنجان روستای محی آباد1رفسنجانکرمانگیاهان دارویی784
فاطمه سادات 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی350350

785

مجتمع و 

اقامتگاه 

بومگردی

صندوق کارآفرینی امیدزرند روستای تنگ انجیرویه2زرندکرمان
فاطمه سادات ده 

خدادادی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1انارکرمانگلیم بافی786
انار روستای جمشید آباد 

کوچه میثاق
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه ساالری 

ده رییس
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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787
کارگاه گلیم 

بافی
2سیرجانکرمان

روستای حجت آباد خیابان 

اصلی کوچه شهید بهشتی 

سمت چپ

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه ساالری 

راد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانگلیم بافی788
کرمان بافت منطقه عشایری 

خافکوییه
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه شاهی 

مریدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

789
کشت گیاهان 

دارویی
1بردسیرکرمان

بردسیر نگار روستای حمید 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100فاطمه شریفیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکعنبرآباد روستای سعد آباد2عنبرآبادکرمانپرورش زنبور790
فاطمه شکری 

نژاد گردین
وزارت جهاد کشاورزی500500

791

اقامتگاه بوم 

گردی سید 

جالل

7ارزوییهکرمان

کرمان شهرستان ارزوییه 

دهستان دهسرد روستای 

خسرو آباد خیابان شهید 

منصور ایرانپور کوچه شهید 

شهدوستی

15001500فاطمه شمسیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

792

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی50

1ارزوییهکرمان
ارزوییه صوغان روستای 

2چک چک شماره
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه شهابی 

پور سیاهکوهی
وزارت جهاد کشاورزی1100100

1عنبرآبادکرمانحصیر بافی793
بخش - شهرستان عنبرآباد 

مرکزی روستای خضرآباد
200200فاطمه شهداد نژادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

794
تجهیز و ارتقا 

ictدفتر 
1راورکرمان

راور روستای تقی آباد 

11خیابان جواداالیمه ک 
پست بانک

فاطمه صادقی 

فوزی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

795

تولیدی و 

دوخت انواع 

لباس و پوشاک

2رفسنجانکرمان

بهرمان، بلوار امام خمینی، 

، طبقه 2، کشاورز 24کوچه 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700فاطمه عابلیصندوق کارآفرینی امید
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796

طرح توسعه 

رستوران گل 

گندم روستای 

بیاض

پست بانکروستای بیاض2انارکرمان
فاطمه عبدلی 

مسینان
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

797
تولید پوشاک 

ثامن
3رفسنجانکرمان

کرمان رفسنجان روستای 

اسالمیه بلوار امام حسین 

3کوچه 

پست بانک
فاطمه عرب 

خراسانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

798

احداث کارخانه 

فرآوری شیر 

ولبنیات

10سیرجانکرمان

بلوار قاآنی کوچه امام محمد 

غزالی روبروی فضای سبز 

41پ

پست بانک
فاطمه علی 

آبادی پور
وزارت جهاد کشاورزی1500015000

1عنبرآبادکرمانبوم گردی799

عنبراباد میدان حسین 

 منزل رمضان 16مطهری 

علی توکلی

پست بانک
فاطمه علی 

توکلی
13001300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

800
اصالح ونژاد 

گوسفند بومی
صندوق کارآفرینی امید291حجت اباد خ امام پ 1انارکرمان

فاطمه علی 

عسکرنوه بهشت 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی200200

801

توسعه دفتر 

خدمات فناوری 

اطالعات 

ictروستایی 

1کرمانکرمان
کرمان روستای هوتک خ 

7 و 5ایرانمنش بین ک 
پست بانک

فاطمه 

غالمرضامیرزایی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

100100فاطمه غیاثی نژادصندوق کارآفرینی امیدبافت روستای فتح آباد1بافتکرمانگلیم بافی802
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

803
کارگاه قالی 

بافی
صندوق کارآفرینی امیدانار روستای تراب آباد10انارکرمان

فاطمه قادری 

زاده اناری
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

1بافتکرمانگلیم بافی804
کرمان بافت منطقه عشایری 

زراب
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه قاسمی 

نژاد رائینی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1انارکرمانقالی بافی805
انار روستای تراب آباد نبش 

15امام رضا 
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه قدیری 

پوررنجبر 

اکبرآبادی

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100

1انارکرمانقالی بافی806
انار محمدآباد ساقی میدان 

امام حسین نبش میدان
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه قربانی 

حیدرآبادکشکو
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100

1انارکرمانپرواربندی بره807

شهرستان انار روستای 

شاهم آباد خیابان امام 

(ع)حسین

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه کریمی 

نژاد شام آبادی
وزارت جهاد کشاورزی250250

وزارت جهاد کشاورزی12001200فاطمه کمالیپست بانکبنگود-کهنوج- کرمان2کهنوجکرمانبز داشتی808

809
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
1جیرفتکرمان

- جیرفت-جنوب کرمان

جاده سد روبروی فرودگاه
وزارت جهاد کشاورزی765765فاطمه کمالی نژادبانک کشاورزی

810
پرواربندی شتر 

 نفری45
6رودبارجنوبکرمان

رودبار جنوب بخش مرکزی 

روستای رضا آباد
وزارت جهاد کشاورزی23602360فاطمه مالکیبانک کشاورزی

1انارکرمانقالی بافی811
انار روستای عباس آباد 

خیابان ولیعصر
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه 

محمدرجب زاده 

اناری

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100

812

گشت گل 

 2.5محمدی 

هکتار

وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه محمودیبانک توسعه تعاونکرمان شهربابک خاتون آباد1شهربابککرمان

1بافتکرمانپرواربندی بره813
کرمان بافت روستای 

گوراندشت
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه منظری 

توکلی
وزارت جهاد کشاورزی1000500

814
پرورش گاو 

شیری
3بافتکرمان

کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب روستای وکیل اباد
پست بانک

فاطمه نجم 

الدینی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1رابرکرمانگلیم بافی815
-روستای سیه بنوییه-رابر

جنب مسجد
500500فاطمه نگینیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فاطمه هلیرودیصندوق کارآفرینی امیدروستایی هلیل رود- رابر1رابرکرمانگلیم816
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ارزوییهکرمانگلیم بافی817
صوغان معدن - ارزوییه

آبدشت
صندوق کارآفرینی امید

فتانه بهرامی 

کوهشاهی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1عنبرآبادکرمانگلیم بافی818
شهرستان عنبرآباد روستای 

عبدل آباد
بانک توسعه تعاون

فر زانه علیرضایی 

مقدم
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

11رفسنجانکرمانپرورش اسب819
رفسنجان روستای قاسم 

آباد حاجی
بانک کشاورزی

فرح کوچکی 

رفسنجانی
وزارت جهاد کشاورزی64006400

820
کارگاه گلیم 

بافی
2سیرجانکرمان

روستای محمودآباد سادات 

32خیابان بهشتی پالک 
صندوق کارآفرینی امید

فرخ لقا صادقی 

گوغری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1عنبرآبادکرمانگلیم بافی821
شهرستان عنبرآباد روستای 

گمرگان
صندوق کارآفرینی امید

فرخنده بلوچ 

جبالبارزی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1جیرفتکرمانروستاییictدفتر822

دولت اباد مرکزی کوچه 

شهید نعمتی بنبست الله 

منزل پروین نعمتی

500500فردین نعیمیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

823

کشت گل 

 5محمدی 

هکتاری

وزارت جهاد کشاورزی600600فرزاد شیبانیپست بانکشهربابک بلوار جهاد1شهربابککرمان

100100فرزانه انصاریصندوق کارآفرینی امیدمعدن آبدشت- ارزوییه1ارزوییهکرمانگلیم بافی824
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

825

واحد بسته 

بندی سوهان 

سرکار خانم 

فرزانه حاج 

محمدی 

جرجافکی

1زرندکرمان

استان کرمان شهرستان 

زرند بخش مرکزی روستای 

نعیم اباد خیابان صاحب 

الزمان

صندوق کارآفرینی امید

فرزانه حاج 

محمدی 

جرجافکی

وزارت جهاد کشاورزی300300
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826

واحد تولید 

وتعمیرمبل 

واثاثیه غیرفلزی 

سرکار خانم 

فرزانه عرب 

-زرند–زرندی 

روستای علی 

اباد سفلی

1زرندکرمان

استان کرمان شهرستان 

زرند بخش مرکزی روستای 

علی اباد سفلی خیابان 

(امام)اصلی

بانک توسعه تعاون
فرزانه عرب 

زرندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450

827

احداث گلخانه 

به مساحت 

مترمربع3800

وزارت جهاد کشاورزی16001000فرساد شیروانیصندوق کارآفرینی امیدجیرفت روستای حشر آباد2جیرفتکرمان

صندوق کارآفرینی امیدبافت روستای سنگ پهن2بافتکرمانخانه مسافر828
فرشاد جاللی 

سراجی
500410

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدرودبر- رابر1رابرکرمانگلیم829
فرشته 

اسفندیاری مهنی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

830
پرواربندی 

گوساله
2کهنوجکرمان

کرمان کهنوج بخش چاه 

مرید
وزارت جهاد کشاورزی12001200فرشته اطمینانیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیرابر روستای موسی اباد1رابرکرمانکشت زعفران831
فرشته پور 

عسکری
وزارت جهاد کشاورزی494494

832

پرورش 

گوسفند داشتی 

وشیری

2کهنوجکرمان
دامنه - کهنوج- کرمان

ناصراباد
وزارت جهاد کشاورزی800800فرشته نادعلی پورپست بانک

3بافتکرماناحداث گلخانه833
کرمان بافت بزنجان روستای 

دوچیلی
وزارت جهاد کشاورزی25002500فرشید مداحیبانک کشاورزی

1بافتکرمانپرواربندی بره834
کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب روستای جوزییه
پست بانک

فرهاد رضازاده 

جبالبارزی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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835
پرورش 

گوسفند داشتی
1رفسنجانکرمان

رفسنجان مهدی آباد واحد 

بلوار امام حسین کوچه ی 

2امام حسین 

صندوق کارآفرینی امید
فرهاد ناظری 

رضاابادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

836
توسعه ی 

زنبورداری
1کرمانکرمان

جیرفت .بردسیر.بافت

هرمزگان
پست بانک

فرهنگ یحیی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

837

یک واحد 

صنعتی 

گوسفند داشتی 

راسی500

5جیرفتکرمان

محور جیرفت اسفندقه بعد 

از فرودگاه جیرفت روستای 

664نجف آباد پالک اصلی 

بانک توسعه تعاون
فروغه رستمی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی69006900

صندوق کارآفرینی امیدنوق احمدآباد رسولیان1رفسنجانکرمانگوسفند داشتی838
فریبا خراسانی 

عیش آباد
وزارت جهاد کشاورزی500430

839
احداث دفتر 

ictروستایی 
500500فریبا ذوالعلیپست بانکجیرفت روستای باغبابوییه1جیرفتکرمان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

840
گلیم شیریکی 

پیچ
سازمان امور عشایر ایران100100فریبا علیرضاییصندوق کارآفرینی امیدکرمان بافت روستای قره تپه1بافتکرمان

وزارت صنعت، معدن و تجارت270270فریبا فالح کهنصندوق کارآفرینی امیدقلعه گنج روستای کشیت1قلعه گنجکرمانبه بافی841

1انارکرمانطرح ترشیجات842
بیاض شهرک ولیعصر 

34 پالک 34یلیعصر 
وزارت جهاد کشاورزی100100فریبا گوهریصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیجنت آباد- ارزوییه3ارزوییهکرمانپرواربندی بره843
فریبا موسی پور 

سیاه جل
وزارت جهاد کشاورزی40004000

844
کارگاه گلیم 

بافی
2سیرجانکرمان

باسفهرجان جاده حجت آباد 

کوچه نانوایی
100100فریده خان آقاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2رودبارجنوبکرمانپرورش بزسانن845
روستای -رودبارجنوب

حیدرآباد
وزارت جهاد کشاورزی300300فریدون سنجریصندوق کارآفرینی امید

10001000فهیمه برشانصندوق کارآفرینی امیدرابرروستای باغ پیر ولی3رابرکرمانبومی گردی846
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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847
پرورش شتر 

 نفری25داشتی
2رودبارجنوبکرمان

روستای چاه -رودبار جنوب

دادعلی
پست بانک

فهیمه پنداشته 

خادمی
وزارت جهاد کشاورزی18001800

1کوهبنانکرمانگردشگری بومی848
طغرالجرد خیابان -کوهبنان 

بقیع
صندوق کارآفرینی امید

فهیمه ضیالدینی 

دشت خاکی
700700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

849
پرورش زنبور 

 کلونی50عسل 
1عنبرآبادکرمان

عنبرآباد روستای هییت آباد 

دوساری
وزارت جهاد کشاورزی312312فهیمه کریمیبانک توسعه تعاون

850

واحد 

اقام)گردشگری

تگاه بوم گردی 

سرکارخانم (

فهیمه 

منوچهری راوری

1زرندکرمان

استان کرمان شهرستان 

زرند بخش مرکزی دهستان 

دشتخاک روستای دشتخاک 

جنب امام زاده

صندوق کارآفرینی امید
فهیمه منوچهری 

راوری
1000370

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

851
توسعه دفتر 

ICTروستایی 
1قلعه گنجکرمان

کرمان شهرستان قلعه گنج 

بخش چاه دادخدا
500500فوزیه ساالریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

852

پرواربندی بره 

 200به ظرفیت 

راس

3سیرجانکرمان
بخش بلورد -سیرجان

روستای اسطور
وزارت جهاد کشاورزی12001200قاسم جهانشاهیپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدبافت گوغر روستای امیر آباد1بافتکرمانگلیم بافی853
قمر راهداری 

گوغری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

854

طرح گوسفند 

داشتی 

راس500(میش)

ی

7رودبارجنوبکرمان
روستای تاج -رودبارجنوب

آباد علیا
وزارت جهاد کشاورزی1036010360قنبر سنجریبانک توسعه تعاون
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855
طرح پرورش 

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000کاظم ریاحیبانک کشاورزیشهربابک مجتمع بنه یکه1شهربابککرمان

صندوق کارآفرینی امیدمتری800ریگان روستا 1ریگانکرمانپرورش شتر856
کامران شهیکی 

ژند
وزارت جهاد کشاورزی100100

صندوق کارآفرینی امیداسفندقه روستای فردوس2جیرفتکرمانبوم گردی857
کبری اسکندری 

چمک
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

858

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

وزارت جهاد کشاورزی40004000کبری آزاده واربانک کشاورزیجیرفت ابوذریه3جیرفتکرمان

پست بانکجیرفت ساردوییه1جیرفتکرمانتولید زعفران859
کبری سرحدی 

پور کریم
وزارت جهاد کشاورزی312312

860

احداث گلخانه 

جالیزی نیمه 

مدرن

بانک کشاورزیجیرفت روستای پروند2جیرفتکرمان
کبری سلطانی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی13001300

861

کارگاه خیاطی 

در زمینه تولید 

لباس فرم 

مدارس ، ادارات 

، کارخانجات و 

صنایع

5سیرجانکرمان
سیرجان روستای دارستان 

خیابان امام
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700کبری شیبانیبانک توسعه تعاون

1عنبرآبادکرمانگلیم بافی862
شهرستان عنبرآباد روستای 

حاجی آباد
صندوق کارآفرینی امید

کبری مانی زاده 

گرم
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانقالی بافی863

کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب گوشک روستای 

گلی گوران

سازمان امور عشایر ایران100100کبری مرادی کرصندوق کارآفرینی امید
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1بافتکرمانکارگاه قالیبافی864
کرمان بافت بزنجان روستای 

آرن سفال منطقه عشایری
صندوق کارآفرینی امید

کبری منظری 

توکلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

865
واحد پرورش 

ماهی
1فاریابکرمان

فاریاب روستای هور حسن 

جهازی
صندوق کارآفرینی امید

کرامت تاجیک 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی300300

100100کفایت زنگنهصندوق کارآفرینی امیددولت آباد- ارزوییه1ارزوییهکرمانگلیم بافی866
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارزوییهکرمانگلیم بافی867
صوغان روستای - ارزوییه

چک چک شماره
100100کلثوم حیدریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی868
کرمان بافت منطقه عشایری 

زراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کلثوم موسی پورصندوق کارآفرینی امید

869

گلخانه سبزی و 

 1730صیفی 

متری

2سیرجانکرمان
-کهن شهر-سیرجان

روستای احمد آباد
صندوق کارآفرینی امید

کمال سیوندی 

کهن میان
وزارت جهاد کشاورزی16001600

870
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی880320کنیز بیرمی نیابانک کشاورزیبردسیر روستای حنفیه1بردسیرکرمان

1بافتکرمانگلیم بافی871
کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب روستای وکیل اباد
100100کنیز رضوانی زادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهربابککرمانبومگردی872
شهربابک ، دهج،روستای 

خان نسا
10001000کوثر شیبانیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

873

پرورش 

گوسفند داشتی 

199

صندوق کارآفرینی امیدصوغان امیرآباد- ارزوییه3ارزوییهکرمان
کورش اسکندری 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی1100840

874
کارگاه گلیم 

بافی
2سیرجانکرمان

روستای دارستان خیابان 

14امام کوچه شماره 
صندوق کارآفرینی امید

کوکب خواجویی 

نژاد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی580580کیهان خاندلبانک کشاورزیمنوجان روستای طالقان1منوجانکرمانخرید تراکتور875

1بافتکرمانگلیم بافی876
کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب روستای وکیل اباد
صندوق کارآفرینی امید

گل افشان نجم 

الدینی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بافتکرمانقالی بافی877
کرمان بافت گوغر روستای 

چهار کشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل اندام برآوردیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستایی نهر بادام- رابر1رابرکرمانپته دوزی878

گل پری 

میرشکاری 

سلیمانی

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانگلیم بافی879
کرمان بافت روستای فتح 

آباد سفته
صندوق کارآفرینی امید

گل عنبر 

محسنی تکلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

880

درجه بندی 

وبسته بندی 

خرما وسردخانه 

باالی 

تنی2000صفر

5فهرجکرمان
شور اباد موتور پمپ -فهرج 

طاها
بانک کشاورزی

گل محمد 

جرنگیده
وزارت جهاد کشاورزی56005600

صندوق کارآفرینی امیدسلطان آباد- ارزوییه1ارزوییهکرمانگلیم بافی881
گل نساء خادمی 

پور
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

882

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

وزارت جهاد کشاورزی10001000گلستان ایران پوربانک کشاورزیدهسرد مزار- ارزوییه2ارزوییهکرمان

100100گلستان کیوانیصندوق کارآفرینی امیدصوغان امیر آباد- ارزوییه1ارزوییهکرمانگلیم بافی883
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی884
کرمان بافت منطقه عشایری 

ده ساجر
سازمان امور عشایر ایران100100گلشن علیرضائیصندوق کارآفرینی امید

885

سردخانه ،بسته 

بندی و درجه 

بندی خرما

5فهرجکرمان
فهرج روستای حومه مزرعه 

فدک
وزارت جهاد کشاورزی75007500لشکری ناصریهبانک کشاورزی

3بافتکرمانپرواربندی بره886
کرمان شهرستان بافت 

آهوییه قنات مروان
وزارت جهاد کشاورزی30003000لطف اله ساالریبانک کشاورزی
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2رفسنجانکرمانتولید پوشاک887
خ -قاسم آباد حاجی 

7ک -جانبازان
صندوق کارآفرینی امید

لیال خدادادی 

لری
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000600

صندوق کارآفرینی امیدکرمان بافت خبر باغ پیشگاه1بافتکرمانپته دوزی888
لیال سلطانی 

قاسملو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی889
کرمان بافت گوشک منطقه 

عشایری حسین آباد
صندوق کارآفرینی امید

لیال شمسی 

گوشکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

890
کشت گل 

گاوزبان
1جیرفتکرمان

جیرفت جبالبارز روستای 

گراغان
وزارت جهاد کشاورزی206206لیلی ساالریپست بانک

1بافتکرمانگلیم بافی891
کرمان بافت گوغر روستای 

ده رضا
صندوق کارآفرینی امید

لیلی سلمانی 

دغانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

892

صندوق خرد 

محلی روستایی 

چشمه سبز 

2(دهیاری)

30بافتکرمان
بافت گوغر چشمه سبز خ 

شهید خسرو بختیاری
صندوق کارآفرینی امید

لیلی شهسواری 

گوغری
صندوق کارآفرینی امید400400

100100لیلی نجفی نژادصندوق کارآفرینی امیدرحمت آباد- ارزوییه1ارزوییهکرمانگلیم بافی893
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

894
پرورش زنبور 

عسل
1عنبرآبادکرمان

-دهستان امجز-عنبرآباد

روستای دسک
بانک کشاورزی

ماشااهلل شجاعی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی520520

895

واحد دامداری 

بز سانن اقای 

مالک گرامی

وزارت جهاد کشاورزی300300مالک گرامیصندوق کارآفرینی امیدزرند روح اباد1زرندکرمان

1بافتکرمانگلیم بافی896
کرمان بافت کیسکان دره 

مرید روستای تبرکن
100100ماندانا نجفی نژادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

897
پرورش گاو 

شیری
2شهربابککرمان

شهربابک مجتمع گو شیری 

7بنه یکه قطعه
وزارت جهاد کشاورزی25002500ماندگار منگلیانصندوق کارآفرینی امید

1بافتکرمانگلیم بافی898
کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب روستای اسالم اباد
صندوق کارآفرینی امید

ماه جان نجم 

الدینی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بافتکرمانقالی بافی عشایر899
کرمان بافت گوغر روستای 

ده ساجر عشایری آبزالوییه
صندوق کارآفرینی امید

ماه طلعت 

علیرضایی
سازمان امور عشایر ایران100100

900
اقامتگاه بوم 

گردی
2بافتکرمان

کرمان بافت کیسکان 

روستای جهان جان
500500ماه ناز حمزه ییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانقالیبافی901
کرمان بافت منطقه عشایری 

چاه گز آبزلوییه
صندوق کارآفرینی امید

ماه ناز عظیمی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران100100

صندوق کارآفرینی امیدشهرک تل شیراز- عنبرآباد 1عنبرآبادکرمانگلیم بافی902
ماه نساء بز سفید 

بهادری
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

903
پرورش شتر 

 نفری45
4قلعه گنجکرمان

روستای بندوک - قلعه گنج 

اسالم آباد
بانک کشاورزی

ماهی ملک 

عبدلی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی18001800

904

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

وزارت جهاد کشاورزی10001000مجتبی ایرانپوربانک کشاورزیدهسرد مزار- ارزوییه2ارزوییهکرمان

905
پرورش 

گوسفندداشتی
صندوق کارآفرینی امیدکاشانی ک جهاد1بردسیرکرمان

مجتبی سیستانی 

بدویی
وزارت جهاد کشاورزی20001830

906

پوست کنی 

خشک کردن 

درجه بندی 

مغر خالل و 

برشته کردن 

پسته

18سیرجانکرمان
سیرجان بخش زیداباد 

روستای نصرت اباد
بانک کشاورزی

مجتبی موحدی 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی1100011000

907

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

سبزی و صیفی 

جات

بانک کشاورزینرماشیر، روستای قاسم آباد9نرماشیرکرمان
مجید ابولی 

قاسم آبادی
وزارت جهاد کشاورزی1300013000
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908
پرورش گاو 

شیری
2شهربابککرمان

شهربابک مجتمع گاوشیری 

13بنه یکه قطعه
وزارت جهاد کشاورزی10001000مجید اخوانبانک کشاورزی

1انارکرمانپرواربندی بره909

شهرستان انار روستای 

شاهم آباد خیابان امام 

12 (ع)رضا

صندوق کارآفرینی امید
مجید آزادی 

خواه شاهم آباد
وزارت جهاد کشاورزی250250

910

پرواربندی 

گوسفند به 

 200: ظرفیت 

راس

1سیرجانکرمان

بخش گلستان -سیرجان

روستای منصور آباد قلعه 

سنگ

وزارت جهاد کشاورزی960960مجید جاللی پوربانک کشاورزی

911

پروار بندی 

گوساله به 

 70ظرفیت 

راس

3عنبرآبادکرمان
شهرستان عنبرآباد روستای 

اهلل آباد جهانگیر خان
بانک توسعه تعاون

مجید خضری 

بهادرآباد
وزارت جهاد کشاورزی30503050

912

دفتر فناوری 

 ictاطالعات 

روستایی

1کرمانکرمان
رحیم آباد خیابان امام نبش 

22کوچه 
پست بانک

مجید رحیم 

آبادی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

913
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدهمت آباد آگاه1رفسنجانکرمان

مجید روشنی 

جنت آبادی
وزارت جهاد کشاورزی550550

914

احداث مزرعه 

 هکتاری 1یک

 10000شامل 

متر مربع 

گلخانه خاکی 

ارگانیک 

روستای کوتک 

پایین

6کهنوجکرمان

جنوب استان کرمان 

شهرستان کهنوج روستای 

کوتک پایین

بانک کشاورزی
مجید ساالری تم 

سرخ
وزارت جهاد کشاورزی38003800
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2بردسیرکرمانبوم گردی915

الله زار خ خامنه -بردسیر

 دومین منزل 19ای کوچه 

سمت راست

1000640مجید شادروانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1انارکرمانپرواربندی بره916

شهرستان انار روستای 

شاهم آباد خیابان امام 

(ع)رضا

صندوق کارآفرینی امید
مجید عبداللهی 

شاهم آبادی زاده
وزارت جهاد کشاورزی250250

917
پرواربندی 

گوساله
1رفسنجانکرمان

رفسنجان روستای محمد 

آباد میثم
وزارت جهاد کشاورزی12001200مجید عسکریپست بانک

1انارکرمانپرواربندی بره918
انار محمدآباد ساقی جنب 

میدان امام حسین
صندوق کارآفرینی امید

مجید محرابی 

زاده اناری
وزارت جهاد کشاورزی250250

919

واحد دامداری 

مشاغل )سبک

اقای (خانکی

مجید محمدی 

شهرستان زرند 

روستای حصن

1زرندکرمان
زرند بخش مرکزی دهستان 

محمداباد روح اباد
وزارت جهاد کشاورزی300300مجید محمدیصندوق کارآفرینی امید

920

آهک دانه 

بندی شده و 

میکرونیزه و 

هیدراته و بتن 

آماده

15سیرجانکرمان
استان کرمان شهرستان 

سیرجان جنب کوه تنبور
پست بانک

مجید 

محمودآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت3000030000

921
پرواربندی گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی500500مجید محمودیبانک توسعه تعاونکرمان بلوار شهید مرادی1کرمانکرمان

922

پرورش زنبور 

عسل به 

ظرفیت 

کندو320

2جیرفتکرمان
جیرفت ساردوییه روستای 

جهاد آباد
پست بانک

مجید مشایخی 

ساردویی
وزارت جهاد کشاورزی502502
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923
پرورش ماهیان 

سردابی
2راورکرمان

راور بخش کوهساران 

حرجند مزرعه خداداد
بانک کشاورزی

مجید نصیر 

خانی علیرضایی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

2بافتکرمانخانه مسافر924
گوغر روستای چشمه - بافت

سبز
500270محبوبه ایرانژادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

925
کشت گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی200150محبوبه آرشیاصندوق کارآفرینی امیدجیرفت روستای گردین1جیرفتکرمان

1انارکرمانپته دوزی926
انار روستای گلشن بلوار 

5مدرس ک یاس 
صندوق کارآفرینی امید

محبوبه جدیدی 

داودآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

927
ساخت عروسک 

دستی
200200محبوبه خالصیبانک توسعه تعاونشهرستان عنبرآباددوساری2عنبرآبادکرمان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

928
کاشت زعفران 

 هکتار10
3کرمانکرمان

 جاده 12کرمان کیلومتر 

زرند روستای اژدر آباد 

مرکز آموزش کشاورزی )

(کرمان 

وزارت جهاد کشاورزی40002000محبوبه زارعصندوق کارآفرینی امید

929

واحد تولید 

پوشاک تابان 

دشتخاک

4زرندکرمان
زرند روستای دشتخاک خ 

مطهری
پست بانک

محبوبه 

ضیاالدینی 

دشتخاکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

930

بوم گردی 

مجتمع سنتی 

و گردشگری

10001000محبوبه قایمیصندوق کارآفرینی امیدبردسیر روستای کلخوار4بردسیرکرمان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

931

مجتمع بوم 

گردی و 

گردشگری

1000500محبوبه مددیصندوق کارآفرینی امیددلفارد روستای کرا1جیرفتکرمان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

932
گل محمدی 

 هکتار0.6
1شهربابککرمان

شهربابک شهرک شهید 

رجایی شریک آباد
وزارت جهاد کشاورزی150150محبوبه مهدویبانک توسعه تعاون

1بافتکرمانگلیم بافی933
کیسکان دره مرید -بافت

تبرکن
صندوق کارآفرینی امید

محبوبه نجفی 

نژاد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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934
پرواربندی 

(بره)گوسفند
4سیرجانکرمان

روستای - سیرجان- کرمان

کهن شهر
وزارت جهاد کشاورزی50005000محسن آزادی پوربانک کشاورزی

بانک کشاورزیجیرفت روستای ابوذریه1جیرفتکرماناحداث گلخانه935
محسن پای 

خسته
وزارت جهاد کشاورزی12801280

936

تولید عسل 

طبیعی و زنبور 

داری

1کوهبنانکرمان

کرمان کوهبنان روستای 

جور روبروی پایگاه مقاومت 

بسیج

بانک کشاورزی
محسن توکلی 

اهلل ابادی
وزارت جهاد کشاورزی560560

937
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکالهیجان کوچه شهید نخعی1رفسنجانکرمان

محسن حسنی 

نسب دهنوی
وزارت جهاد کشاورزی600600

938
پرورش 

بوقلمون گوشتی
9رابرکرمان

- شهرستان رابر - کرمان 

روستای گلوچار
بانک کشاورزی

محسن حیدری 

فر
وزارت جهاد کشاورزی70007000

939
پرورش زنبور 

عسل
1رابرکرمان

- شهرستان رابر- کرمان 

روستای سیه بنوییه
وزارت جهاد کشاورزی350350محسن ژالهصندوق کارآفرینی امید

1بافتکرمانپرواربندی بره940
کرمان بافت کیسکان 

روستای خوشکار
بانک کشاورزی

محسن سلطانی 

خوشکار
وزارت جهاد کشاورزی10001000

941
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدگیجوییه- ارزوییه3ارزوییهکرمان

محسن سلطانی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی2000300

942

تولیدی انواع 

نان حجیم و 

نیمه حجیم

15کرمانکرمان

کرمان شهرستان چترود 

روستای ده زیار خیابان 

شهید رجایی انتهای کوچه 

10

وزارت صنعت، معدن و تجارت31003100محسن محمدیبانک توسعه تعاون

943
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی11401140محمد احسانیپست بانکاکبر آباد برخوردار2رفسنجانکرمان
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944

طراحی و ایجاد 

سامانه های نرم 

افزاری و 

زیرساخت های 

, مناسب معرفی

عرضه جهانی و 

صادرات صنایع 

دستی 

روستاییان و 

مبتنی , عشایر

بر وب و تلفن 

همراه

2کرمانکرمان

بخش - شهرستان کرمان 

- روستای هوتک - چترود 

خیابان شهید مطهری

14501450محمد احمدی نیاپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

945

نوسازی 

وتوسعه واحد 

دامداری 

گوسفند داشتی

4زرندکرمان
زرند بخش یزدانشهر 

روستای علی اباد سُفلی
پست بانک

محمد اسالمی 

علی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

946
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد افضلی ننیزصندوق کارآفرینی امیدروستای ننیز- رابر- کرمان 1رابرکرمان

947
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی300300محمد افضلی ننیزبانک کشاورزیروستای ننیز- رابر- کرمان 1رابرکرمان

948
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکنظم آباد1رفسنجانکرمان

محمد اکبری 

رنجبر خلیل 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی400400
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949

تولید انواع 

کنسرو جات 

گوشتی و غیر 

گوشتی

20بردسیرکرمان
 _شهرستان بردسیر_کرمان

صنعتی گلزار_گلزار ناحیه 
وزارت جهاد کشاورزی3500035000محمد امیرشکاریبانک کشاورزی

1جیرفتکرمانتولید زعفران950
جیرفت اسفندقه روستای 

فتح آباد
وزارت جهاد کشاورزی312312محمد امیری فردپست بانک

951

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی199

وزارت جهاد کشاورزی17001700محمد ایرانپوربانک کشاورزیدهسرد مزار- ارزوییه6ارزوییهکرمان

وزارت جهاد کشاورزی300300محمد آتش نیاصندوق کارآفرینی امیدریگان روستا حجت آباد1ریگانکرمانپرورش شتر952

953
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
پست بانکعنبر اباد هییت اباد1عنبرآبادکرمان

محمد 

بازماندگان رکن 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی634634

954
کارگاه تولید 

فرش دستباف
30راورکرمان

راور خیابان امام خمینی ک 

38
پست بانک

محمد باقر 

افسری راوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت19051905

955

احداث 

سردخانه 

محصوالت 

کشاورزی

5قلعه گنجکرمان
قلعه گنج تمگران جنب 

پمپ بنزین
بانک کشاورزی

محمد باقر 

صادقی
وزارت جهاد کشاورزی48004800

5بافتکرمانپرواربندی بره956

کرمان شهرستان بافت 

دهستان دشت اب روستای 

دهوج

بانک کشاورزی
محمد بهبودی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی48004800

957

کشت 

محصوالت 

گلخانه ای

وزارت جهاد کشاورزی25002500محمد بهزادیبانک کشاورزیروستای گریغان- بافت 3بافتکرمان

958
پرورش 

گوسفند داشتی
1رفسنجانکرمان

رفسنجان بخش فردوس 

علی آباد هراتی
وزارت جهاد کشاورزی600600محمد پارساپست بانک
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959

پرواربندی 

گوساله 

راسی100

4جیرفتکرمان
جیرفت جاده سد روستای 

آهوان
صندوق کارآفرینی امید

محمد پور 

خواجه حسنی
وزارت جهاد کشاورزی48004800

960
بسته بندی 

خشکبار
2کرمانکرمان

کرمان ناحیه صنعتی 

اختیارآباد
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد توکلیبانک کشاورزی

961
پروار بندی 

گوساله
2کرمانکرمان

کرمان شهداد اندوهجرد 

خیابان امام حسین مقسم 

آب

پست بانک
محمد جواد 

افضلی ده زیاری
وزارت جهاد کشاورزی15001500

962
پرواربندی 

گوساله
1رفسنجانکرمان

رفسنجان روستای شاهرخ 

آباد
پست بانک

محمد جواد 

قاسمی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی600600

963
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی300300محمد حاجی زادهپست بانکالله زار جغدری- بردسیر 1بردسیرکرمان

964
کشت زعفران 

 هکتار3
بانک کشاورزیسیرجان بلورد خیرآباد2سیرجانکرمان

محمد حسن 

آیین
وزارت جهاد کشاورزی480480

965

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

سبزی و صیفی 

جات

9نرماشیرکرمان
نرماشیر، روداب، مجتمع 

گلخانه ای روداب
بانک کشاورزی

محمد حسین 

پورحمیدی
وزارت جهاد کشاورزی1025010250

1نرماشیرکرمانپرورش شتر966
نرماشیر روستای دارستان 

موتور پمپ شهدای کرک
بانک کشاورزی

محمد حسین 

سیستانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

967

کشت و فراوری 

آلویه ورا تولید 

پودر و ژل

75کهنوجکرمان

کرمان جنوبی کهنوج 

روستی .روستای توکل آباد 

چاه ریگان

بانک کشاورزی
محمد حسین 

عطارزاده
وزارت جهاد کشاورزی4000040000

بانک کشاورزیروستای رمون1جیرفتکرمانزنبور داری968
محمد حسین 

قاسمی نراب
وزارت جهاد کشاورزی500500

969

پرواربندی 

را19گاوشیری

سی

2بمکرمان

بخش -شهرستان بم-کرمان

روستای خواجه -مرکزی

عسکر

بانک کشاورزی
محمد حسین 

کریمی افشار
وزارت جهاد کشاورزی30003000
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970

طرح توجیهی 

 90بز سانن

راسی

بانک کشاورزیمنطقه چاه سرخ2راورکرمان
محمد حسین 

مرشدزاده راوری
وزارت جهاد کشاورزی16471647

971
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
2رودبارجنوبکرمان

شهرستان - کرمان

روستای -رودبارجنوب

آبسردوییه

وزارت جهاد کشاورزی10771077محمد خانه زربانک کشاورزی

972
 200پرواربندی 

راسی گوساله
19رودبارجنوبکرمان

شهرستان - کرمان

روستای -رودبارجنوب

مظفرآباد

وزارت جهاد کشاورزی80008000محمد خانه گیربانک کشاورزی

973
تولید شن و 

ماسه دانه بندی
10سیرجانکرمان

انتهای شهرک صنعتی 

 جاده توانیر کوه 1شماره 

تنبور

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500محمد خراسانیپست بانک

974
پرورش 

گاوشیری
2رفسنجانکرمان

رفسنجان کشکوییه شریف 

آباد
بانک کشاورزی

محمد خواجه 

علی محمود آباد
وزارت جهاد کشاورزی15001500

975
پرورش 

گاوشیری
2رفسنجانکرمان

 جاده یزد 20کیلومتر 

رفسنجان
پست بانک

محمد رجبی پور 

حسین آباد
وزارت جهاد کشاورزی25002500

976
تولید مصنوعات 

چوبی
4انارکرمان

روستای گلشن بلوار ایت اهلل 

5مدرس پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محمد رییسیصندوق کارآفرینی امید

977

پرورش 

گوسفند با 

اصالح نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای قربان آباد- انار1انارکرمان
محمد رییسی 

دآود ابادی
وزارت جهاد کشاورزی250250

978

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

سبزی و صیفی

17بمکرمان
بم بخش بروات روداب غربی 

روستای زوران
وزارت جهاد کشاورزی1760017600محمد زورونیصندوق کارآفرینی امید

979
پرورش زنبور 

 کلنی230
وزارت جهاد کشاورزی950950محمد ساالریبانک کشاورزیروستای نهضت اباد2رودبارجنوبکرمان
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980
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی18201820محمد ساالریبانک توسعه تعاونجیرفت روستای ملک آباد3جیرفتکرمان

981
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امید14خ آزادگان ک شکوفه 1بردسیرکرمان

محمد ساالری 

بردسیر
وزارت جهاد کشاورزی250250

982
اصالح ونژاد 

گوسفند بومی
1انارکرمان

شهرستان انار روستای 

شاهم آباد خیابان امام 

6حسین کوچه امام حسین

صندوق کارآفرینی امید
محمد شاهم 

آبادی ابوالحسنی
وزارت جهاد کشاورزی250250

983

کارگاه گلیم 

بافی شیرکی 

پیچ

3انارکرمان
شهرستان انار روستای تراب 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

محمد شیربیگی 

اناری
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

984
کود حیوانی 

غنی شده طیور
بانک کشاورزیشهربابک جاده رباط3شهربابککرمان

محمد صادق 

نوروزی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

بانک توسعه تعاونروستای جزفطن علیا2جیرفتکرمانپرواربندی بره985
محمد صادقی 

مرین
وزارت جهاد کشاورزی890890

986
تولید کابینت و 

دکور
8کرمانکرمان

بین - ب سیدی - سیدی 

کوچه شهید روحی و 

(عج)منتظران مهدی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت95009000محمد طالبی زادهصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدبیاض خیابان امام خمینی1انارکرمانپرواربندی بره987
محمد طالبی 

زاده بیاضی
وزارت جهاد کشاورزی250250

988
اصالح ونژاد 

گوسفند بومی
1انارکرمان

 40انار محمدآباد ساقی خ 

متری بلوار ولیعصر غربی
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد عباسیصندوق کارآفرینی امید

989
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امیدروستای باغبزم2بردسیرکرمان

محمد عظیمی 

باغبزم
وزارت جهاد کشاورزی500350

990
پروار بندی 

راس50گوساله 
بانک کشاورزیجیرفت روستای کنارصندل3جیرفتکرمان

محمد علی 

خواجه
وزارت جهاد کشاورزی24002400
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1انارکرمانپرواربندی بره991
انار روستای شاهم آباد بلوار 

16امام حسین 
صندوق کارآفرینی امید

محمد غیاثی 

شاهم آبادی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی150150

1کوهبنانکرمانکشت زعفران992
کوهبنان روستای حسین 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی350350محمد فرهمندصندوق کارآفرینی امید

993

پرورش 

گوسفند داشتی 

199

1ارزوییهکرمان
روستای اسالم آباد - ارزوییه

تخت خواجه
وزارت جهاد کشاورزی800800محمد قادریبانک کشاورزی

994

طرح درجه 

بندی و بسته 

بندی خرما

8نرماشیرکرمان
نرماشیر، بخش مرکزی 

روستای قلعه شهید
وزارت جهاد کشاورزی70007000محمد قلعه خانیبانک کشاورزی

995
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکموسی آباد2رفسنجانکرمان

محمد قلی زاده 

حسن آباد
وزارت جهاد کشاورزی11401140

996

تامین سرمایه 

در گردش 

جهت خرید 

مواد اولیه به 

منظور افزایش 

تولید انواع 

کودهای سولفاته

6کرمانکرمان
جاده باغین رفسنجان 

76شهرک صنعتی سعدی 
بانک توسعه تعاون

محمد کارگر 

محمد آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت98009800

1کرمانکرمانکاشت حنا997
کرمان شهداد روستای ساالر 

آباد تکاب
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد کهنوجیپست بانک

998
اصالح ونژاد 

گوسفند بومی
1انارکرمان

کرمان انار لطف آباد بلوار 

6ک  (ع)امام رضا
صندوق کارآفرینی امید

محمد مبینی 

لطف آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

999
طرح پرورش 

زنبور عسل
پست بانکشهربابک میمند1شهربابککرمان

محمد مرتضایی 

نژاد میمندی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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1000

طرح توجیهی 

گلخانه سبزی و 

 2520صیفی 

متر مربع

3سیرجانکرمان

سیرجان روستای 

باسفهرجان روبروی مدرسه 

سلمان نادری

بانک کشاورزی
محمد مهدی 

مریدی
وزارت جهاد کشاورزی34003400

1001
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکناصریه1رفسنجانکرمان

محمد نخعی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی400400

1002
 300پرواربندی 

راسی
بانک کشاورزیوکیل آباد-ارزوییه -کرمان2ارزوییهکرمان

محمد نیرومند 

مرادی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1003
کشت گیاهان 

(ترخون)دارویی
صندوق کارآفرینی امیدگلباف کپگان1کرمانکرمان

محمد وهابی 

گوکی
وزارت جهاد کشاورزی800800

1004
گاوداری شیری 

 راسی19
1راورکرمان

روستای ده علی -راور

 جاده طرز8کیلومتر 
بانک کشاورزی

محمد یزدیزاده 

راوری
وزارت جهاد کشاورزی750750

1005
تولید قند کله 

پرسی
4رودبارجنوبکرمان

شهرستان رودبار جنوب 

روستای بهادر آباد
بانک کشاورزی

محمدابراهیم 

اسعدزادهبهزادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1006
طرح پرورش 

 سر10اسب 
پست بانکشهربابک بنه یکه2شهربابککرمان

محمدجواد 

بهزادی شهربابک
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1007
کشت گیاهان 

(زعفران)دارویی 
صندوق کارآفرینی امیدگلباف محله مهرابی1کرمانکرمان

محمدجواد 

طاهری
وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امید14زرند خیابان ولی عصر1زرندکرمانپرورش بز سانن1008
محمدحسن 

اسدی خانوکی
وزارت جهاد کشاورزی300300
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1انارکرمانپرواربندی بره1009

استان کرمان شهرستان انار 

محمدآباد ساقی میدان امام 

بلوار ولیعصر  (ع)حسین

1شرقی نبش کوچه 

صندوق کارآفرینی امید
محمدحسین 

باقری جلگه زاده
وزارت جهاد کشاورزی250250

1010

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

سبزی و صیفی 

جات

5نرماشیرکرمان
بخش روداب مجتمع گلخانه 

ای روداب روستای قناد
بانک کشاورزی

محمدحسین 

رحیم زاده 

بهزدای

وزارت جهاد کشاورزی98009800

2کرمانکرمانخانه بوم گردی1011
روستای - کرمان ماهان 

قناتغستان
پست بانک

محمدحسین 

صادقی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1012

انبارداری و 

نگهداری مواد 

غذایی در 

سردخانه ثابت 

در دمای باالی 

صفر درجه 

سانتیگراد

3عنبرآبادکرمان
کرمان شهرستان عنبرآباد 

روستا امیرآبادنظریان
بانک کشاورزی

محمدرضا بامری 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی96009600

1013

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

سبزی و صیفی 

جات

5نرماشیرکرمان
بخش روداب مجتمع گلخانه 

ای روداب روستای قناد
وزارت جهاد کشاورزی83508350محمدرضا حسانیبانک کشاورزی

1014
گوسفند داشتی 

نود و پنج رأسی
بانک توسعه تعاونروستای کبیری2بردسیرکرمان

محمدرضا 

خراسانی پور
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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1015

تجهیز کلینیک 

گیاهپزشکی 

آگرو ارگانیک

بانک کشاورزیروستای بیدران- بم 1بمکرمان
محمدرضا 

دریجانی
وزارت جهاد کشاورزی430430

1016
پرورش ماهی 

گرم آبی
پست بانکرفسنجان رضا آباد برخوردار2رفسنجانکرمان

محمدرضا 

رضایی تاج آبادی
وزارت جهاد کشاورزی11001100

1017
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدکبوترخان1رفسنجانکرمان

محمدرضا رنجبر 

کبوترخانی
وزارت جهاد کشاورزی800200

1018
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمدرضا شریفیصندوق کارآفرینی امیدقاسم آباد2رفسنجانکرمان

7کرمانکرمانگاوداری شیری1019

بخش -جاده تهران-کرمان

روستای مومن -قایم آباد

اراضی تلمبه رشید - آباد

فرخی

بانک کشاورزی
محمدرضا صادق 

پور
وزارت جهاد کشاورزی70007000

1انارکرمانپرواربندی بره1020

شهرستان انار روستای 

محمدآباد ساقی خیابان 

11جمهوری

صندوق کارآفرینی امید
محمدرضا طالبی 

صفی آباد
وزارت جهاد کشاورزی250250

1021
واحد دامداری 

بز سانن
1زرندکرمان

زرند بخش مرکزی روستای 

ده اضعر
پست بانک

محمدرضا عربپور 

رق ابادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1022
پروررش ماهی 

گرمابی کپور
2فهرجکرمان

فهرج بخش نگین کویر 

روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

فرامرزپور دارزینی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1انارکرمانپرواربندی بره1023
روستای محمد آباد ساقی خ 

متری30
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

محمدحسینی 

شریف آباد

وزارت جهاد کشاورزی250250
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1024

پرورش گاو 

شیری با 

 120ظرفیت 

راس

2سیرجانکرمان
شهرک گاوداران کهن شهر 

سیرجان
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

نورمندی پور
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1سیرجانکرمانکاشت زعفران1025
- پاریز - سیرجان - کرمان 

-سروستان 
پست بانک

محمدعلی 

ارجمند قهستانی
وزارت جهاد کشاورزی309309

1026
پرواربندی بره 

 رأسی200
3بافتکرمان

کرمان بافت بزنجان روستای 

سنگوییه
بانک کشاورزی

محمدعلی 

ایزدپناه
وزارت جهاد کشاورزی35003500

1انارکرمانپرواربندی بره1027
انار محمدآباد ساقی خیابان 

باهنر جنب پارک
صندوق کارآفرینی امید

محمدعلی باقری 

جلگه زاده
وزارت جهاد کشاورزی250250

1028
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی400340محمدعلی غیاثیصندوق کارآفرینی امیدفردوسیه آزادگان1رفسنجانکرمان

1029

سرمایه در 

گردش تولید 

گیاهان گلخانه 

هکتاری20ای 

وزارت جهاد کشاورزی1000010000محمدعلی کیخابانک توسعه تعاونمنوجان1منوجانکرمان

1030

فراوری 

شیره )خرما

(خرما

16عنبرآبادکرمان
دهستان محمد اباد روستای 

عباس اباد
وزارت جهاد کشاورزی5450054500محمدعلی نوزادیبانک کشاورزی

3زرندکرمانپرورش بره1031
شهرستان زرند دهستان ده 

ایرج
بانک توسعه تعاون

محمود اسمعیلی 

زرندی
وزارت جهاد کشاورزی11501150

1032
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امیدروستای ننیز- رابر- کرمان 1رابرکرمان

محمود افضلی 

ننیز
وزارت جهاد کشاورزی900900
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1033
پرورش 

گوسفند داشتی
1رفسنجانکرمان

رفسنجان نوق رضوان جهان 

آباد
پست بانک

محمود بازمانده 

ارتسیرانی
وزارت جهاد کشاورزی550550

1034

کشت آلویه ورا 

گیاهان دارویی )

)

4کرمانکرمان

کرمان شهداد روستای 

همت آباد باال جنب چاه 

تلمبه شهید محمدی

صندوق کارآفرینی امید

محمود 

پورغالمی 

جوشانی

وزارت جهاد کشاورزی25002500

1035
کشت گیاه 

روناس
صندوق کارآفرینی امیدکوهبنان خیابان شریعتی1کوهبنانکرمان

محمود رضا 

اذرایین
وزارت جهاد کشاورزی300150

صندوق کارآفرینی امیدانار محمدآباد ساقی1انارکرمانپرواربندی بره1036
محمود عسکری 

پور صالح آباد
وزارت جهاد کشاورزی250250

صندوق کارآفرینی امیدچاه آموزی- منوجان 2منوجانکرمانپرورش بز سانن1037
محمود محمودی 

کردی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1038

توسعه واحد 

پرورش 

بلدرچین

1زرندکرمان
زرند روستای تقی اباد 

مجتمع دامپروری جهاد
صندوق کارآفرینی امید

مختار خاکی 

زرندی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1039
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500250مختار سالجقهصندوق کارآفرینی امیدروستای تذرج- رابر- کرمان 1رابرکرمان

1040
پرواربندی بره 

 راسی100
1قلعه گنجکرمان

- بخش مرکزی- قلعه گنج

روستای شمس آباد
وزارت جهاد کشاورزی800800مختار نورالدینیبانک کشاورزی

1041
تولید نان 

حجیم گندم
5انارکرمان

روستای ده رییس خیابان 

شهید هاشمی ک هاشمی 

20

صندوق کارآفرینی امید
مرتضی اکبری 

اناری
وزارت صنعت، معدن و تجارت21402140

1042

اجرای گلخانه 

تولید 

محصوالت 

صیفی

وزارت جهاد کشاورزی50005000مرتضی پورعبدالهپست بانکبافت روستای قایم آباد3بافتکرمان



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 

1043

پرورش شتر 

: مرغ به ظرفیت

 قطعه210

3سیرجانکرمان

بخش -شهرستان سیرجان

-روستای شریف آباد-مرکزی

 خیر آباد کفه

وزارت جهاد کشاورزی20002000مرتضی رسولیصندوق کارآفرینی امید

1044
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی500445مرتضی رضاییصندوق کارآفرینی امیدمهدی آباد واحد1رفسنجانکرمان

1045
پرورش شتر 

راسی70داشتی
4راورکرمان

کرمان راور خیابان طالقانی 

شهرک آزادگان جنب فضای 

سبز

بانک کشاورزی
مرتضی کاربخش 

راوری
وزارت جهاد کشاورزی49304930

1046

واحد گاوداری 

شیری اقای 

مرتضی 

میرزایی دهنوی

3زرندکرمان

استان کرمان شهرستان 

زرند روستای تقی اباد بخش 

مرکزی مجتمع گاوداری 

جهاد

بانک کشاورزی
مرتضی میرزایی 

دهنوی
وزارت جهاد کشاورزی45004500

1047
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکشمس آباد نوق2رفسنجانکرمان

مرتضی ناصری 

شمس آباد
وزارت جهاد کشاورزی900900

1048
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدکبوترخان مهدی آباد1رفسنجانکرمان

مرجان عسکری 

بدویی
وزارت جهاد کشاورزی520520

1049

پرورش زنبور 

عسل به 

 60ظرفیت 

کلونی

1عنبرآبادکرمان
شهرستان عنبرآباد روستای 

گمرکان
بانک توسعه تعاون

مرجان علی 

توکلی
وزارت جهاد کشاورزی700700

1050
صنایع دستی 

(گلیم بافی)
100100مرصع هلیرودیصندوق کارآفرینی امیدرابر روستای گزوییه سفلی1رابرکرمان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1عنبرآبادکرمانگلیم بافی1051
شهرستان عنبرآباد روستای 

امجز
صندوق کارآفرینی امید

مرضیه امیری 

زاخت
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1052

توسعه 

ونوسازی 

دفترخدمات فن 

آوری اطالعات 

ict

1بردسیرکرمان

روستای باغابر خیابان اصلی 

روبروی دبیرستان حضرت 

(س)زینب

پست بانک
مرضیه رحیم پور 

الله زاری
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100مرضیه طالبیصندوق کارآفرینی امیدانار ساقی بلوار ولیعصر غربی1انارکرمانقالی بافی1053

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100مرضیه عباسیصندوق کارآفرینی امیدانار روستای بیاض1انارکرمانقالی بافی1054

1بافتکرمانقالیبافی1055
بافت روستای کیسکان 

گنوییه
صندوق کارآفرینی امید

مرضیه گیالنی 

کوهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1056

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

سبزی و صیفی 

جات

8نرماشیرکرمان
نرماشیر، روداب، مجتمع 

گلخانه ای روداب
وزارت جهاد کشاورزی1000010000مریم باقریبانک کشاورزی

1057
اقامتگاه بوم 

گردی
2بافتکرمان

کرمان بافت خبر خیابان 

خلیج فارس
500345مریم بیگلریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1انارکرمانقالی بافی1058

انار روستای تراب آباد 

خیابان اصلی روبروی کوچه 

15امام رضا 

صندوق کارآفرینی امید
مریم حاجی زاده 

خالق آباد
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100

صندوق کارآفرینی امیدمعدن آبدشت- ارزوییه1ارزوییهکرمانگلیم بافی1059
مریم حیدری 

پوری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1060
کارگاه گلیم 

بافی
2سیرجانکرمان

روستای دارستان خیابان 

6اصلی کوچه امام خمینی
صندوق کارآفرینی امید

مریم خواجویی 

نسب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1061

کارگاه 

تراشکاری 

سنگ های 

قیمتی

20001000مریم رضاپورصندوق کارآفرینی امیدقوام آباد کوچه سید الشهدا2رفسنجانکرمان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1062
کشت زعفران 

 هکتاری0.5
1شهربابککرمان

شهربابک جوزم خیابان 

ابوافضل
بانک توسعه تعاون

مریم رفیعی 

جوزم
وزارت جهاد کشاورزی8080

1063
پرورش ماهی 

سردابی
پست بانکبردسیر روستای کمال اباد3بردسیرکرمان

مریم رمضانی 

سربندی
وزارت جهاد کشاورزی56005600

1064
اقامتگاه بوم 

گردی
1کرمانکرمان

روستای -شهداد -کرمان

شفیع آباد
صندوق کارآفرینی امید

مریم زیارتگاهی 

تکابی
650650

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدچهار آموزش و پرورش- رابر1رابرکرمانپته دوزی1065
مریم ساالر 

احمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1066
اقامتگاه بوم 

گردی
300300مریم ساالریپست بانکروستای قلعه نو1جیرفتکرمان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1067

راه اندازی 

کارگاه صنایع 

دستی قالی 

بافی، گلیم 

بافی، گبه بافی 

شرکت فرش )

(تاروپود

20002000مریم سلطانیپست بانکبزنجان باغ تک- بافت4بافتکرمان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1068
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدده شفیع1رفسنجانکرمان

مریم سیستانی 

زاده خنامان
وزارت جهاد کشاورزی650580

1بافتکرمانقالی بافی1069

- بخش خبر- بافت- کرمان 

گوشک روستای  –دشتاب 

گلی گوران

صندوق کارآفرینی امید
مریم شاهی 

مریدی
سازمان امور عشایر ایران100100

وزارت جهاد کشاورزی966966مریم شریفیبانک کشاورزیسربیژن2جیرفتکرمانکاشت زعفران1070

1071

پرورش 

گوسفنداصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی700570مریم شریفیصندوق کارآفرینی امیددولت آباد1رفسنجانکرمان
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1072
خانه گردشگری 

پایدار
2کرمانکرمان

بلوار راه آهن حدفاصل 

روستای باقر آباد و روستای 

حاجی آباد

800800مریم شهریاریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1073
بافت گلیم و 

قالی
100100مریم طغرلیصندوق کارآفرینی امیدخیابان برق- ارزوییه1ارزوییهکرمان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1074

ایجاد 

زنبورستان با 

 170ظرفیت 

کندو

2رودبارجنوبکرمان

شهرستان - کرمان

روستای کهن -رودبارجنوب

چراغ

بانک کشاورزی
مریم طیاری 

ایالغی
وزارت جهاد کشاورزی550550

1075
مصنوعات 

چرمی
1عنبرآبادکرمان

شهرستان عنبرآباد روستای 

علی آباد قدیری
500500مریم علیزادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1076

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی30

1ارزوییهکرمان
صوغان روستای - ارزوییه

2سنگ چشمه 
وزارت جهاد کشاورزی1100107مریم علیمرادیصندوق کارآفرینی امید

1انارکرمانپرواربندی بره1077

شهرستان انار روستای 

محمدآباد ساقی خیابان 

جمهوری

صندوق کارآفرینی امید
مریم کاظمی 

بهشت آباد
وزارت جهاد کشاورزی250250

1بافتکرمانگلیم بافی1078
کرمان بافت گوشگ 

روستای گدار سبز
100100مریم مرادی کرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدمنوجان نودژ5منوجانکرمانتولیدی پوشاک1079
مریم مرشدی 

نودز
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1بافتکرمانقالی بافی عشایر1080
کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب عشایری ذراب
صندوق کارآفرینی امید

مریم موسی پور 

سیاه جل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1081

تولید پوشش 

های هوشمند 

ضد خوردگی 

تولید رنگ )

صنعتی پایه 

(فلزات

50002050مژده رضاییصندوق کارآفرینی امیدکرمان قایم آباد10کرمانکرمان
معاونت علمی و فناوری رئیس 

جمهور

صندوق کارآفرینی امیدبافت روستای فتح آباد1بافتکرمانقالی بافی1082
مژگان حبیبی 

فتح آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1083

تولید و بسته 

بندی گالب و 

انواع عرقیات و 

اسانس

2بردسیرکرمان

-شهرستان بردسیر- کرمان

روستای -بخش الله زار 

یاسچمن

صندوق کارآفرینی امید
مژگان شریفی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1بافتکرمانکارگاه قالیبافی1084
کرمان بافت گوغر منطقه 

عشایری
صندوق کارآفرینی امید

مژگان ملک 

پورافشار
سازمان امور عشایر ایران100100

1085

واحد خدمات 

رفاهی بین 

اقای )جاده ای 

(مسعود امیری

15زرندکرمان

-زرند روستای جالل اباد 

زرند کیلومتر -جاده بافق 

12+700

صندوق کارآفرینی امید
مسعود امیری 

خانمکانی
2000013000

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1086
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیالله زار جغدری- بردسیر 2بردسیرکرمان

مسعود حاجی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی800800

1087
فرآوری و بسته 

بندی پسته
5رفسنجانکرمان

رفسنجان روستای مهدی 

آباد واحد خیابان ولیعصر 

7پالک7کوچه 

وزارت جهاد کشاورزی50002500مسعود یزدی پورصندوق کارآفرینی امید

1088
پرورش دام 

اصالح نژاد
2منوجانکرمان

روستای اسالم - منوجان 

آباد شیب کوه
وزارت جهاد کشاورزی300300مسلم آذربانصندوق کارآفرینی امید

1089
ساخت و فروش 

کابینت
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000مسلم بهروزصندوق کارآفرینی امیدنارجوییه بعد از پمپ بنزین4جیرفتکرمان
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پست بانکروستای ده ولی جاده راویز1رفسنجانکرمانکشت زعفران1090
مسلم خدابخشی 

رفسنجانی
وزارت جهاد کشاورزی18001800

1091

پرورش ماهی 

 8به ظرفیت 

تن دو دوره در 

سال

2کرمانکرمان
کرمان راین دهستان گروه 

روستای کدبک
بانک کشاورزی

مصطفی افضلی 

گروه
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1کوهبنانکرمانطرح زنبور عسل1092
جور خیابان معلم جنب 

دبستان شهید محمود توکلی
وزارت جهاد کشاورزی560560مصطفی اکبریبانک کشاورزی

12زرندکرماناحداث گلخانه1093

زرند منطقه بهشت وحدت 

روستای علی اباد مجتمع 

بهشت

بانک کشاورزی
مصطفی حسن 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی1440014400

1094

پذیرایی 

تفریحی و 

گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدکرمان بافت خبر باغ پیشگاه3بافتکرمان
مصطفی رضوانی 

پور
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی25001830

1095

طرح 

اشتغالزایی 

پرورش شترمرغ

4سیرجانکرمان

خیابان - روستای کفریز 

پالک  - (ع)امام حسین 

145

پست بانک
مصطفی شیبانی 

تذرجی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

1096

ایجاد و راه 

اندازی کارگاه 

تولیدات نقره ای

10کرمانکرمان

بلوار سعیدی بلوار شهدای 

غدیر انتهای خیابان ولیعصر 

جنب دهیاری

بانک توسعه تعاون
مصطفی عرب 

پور داهویی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی60006000

1097

استخراج و 

فراوری سنگ 

مرمریت

3راورکرمان

طرز - جاده راو - راور

- نرسیده به روستای طرز

سمت چپ

پست بانک
مصطفی فدایی 

کرمانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000
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1098

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

بانک کشاورزیکرمان بافت روستای باقرآباد3بافتکرمان
مصطفی موسی 

پورسیاه جل
وزارت جهاد کشاورزی36003600

1099

پرورش بز 

داشتی ظرفیت 

راس100

وزارت جهاد کشاورزی60006000مصیب عزیزپوربانک توسعه تعاونجیرفت ساردوییه6جیرفتکرمان

1100
پروار بندی 

گوساله
5کرمانکرمان

کرمان بخش شهداد 

روستای رود خانه گاوداری 

شرکت خال گردن

صندوق کارآفرینی امید
مصیب نظری 

کدخدایی
وزارت جهاد کشاورزی35003500

1101

احداث گلخانه 

خاکی در سطح 

متر مربع6000

وزارت جهاد کشاورزی28002800مطهره آباریانبانک کشاورزیعنبراباد روستای عماداباد4عنبرآبادکرمان

1102
تولیدی پوشاک 

گندم
10سیرجانکرمان

سیرجان خواجو شهر ملک 

اباد کوچه سقاخانه کوچه 

زیدابادی طبقه همکف

بانک توسعه تعاون
مطهره عزت 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1103

صندوق خرد 

محلی روستای 

علی آباد پشت 

ریگ

20ریگانکرمان
ریگان گنبکی روستای علی 

آباد پشت ریگ
صندوق کارآفرینی امید

معصومه ابراهیم 

پور پشت ریگی
صندوق کارآفرینی امید200200

1بافتکرمانگلیم بافی1104

کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب گوشک روستای 

پیردمکوییه

صندوق کارآفرینی امید
معصومه ابراهیم 

پورپشتکوهی
سازمان امور عشایر ایران100100

1105
طرح پرورش 

گاوشیری
بانک کشاورزیشهربابک2شهربابککرمان

معصومه 

ابراهیمی نسب
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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1ارزوییهکرمانگلیم بافی1106
ارزوییه صوغان روستای امیر 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

معصومه 

اسکندرزاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1107
پرواربندی 

گوساله
1رفسنجانکرمان

رفسنجان روستای علی آباد 

انقالب
پست بانک

معصومه ترقی 

خواه پاریزی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1108

پرواربندی 

گاوشیری 

راسی10

1بمکرمان
بخش -شهرستان بم-کرمان

روستای امیراباد-مرکزی
پست بانک

معصومه جزینی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1بافتکرمانگلیم بافی1109
کرمان بافت روستای جمیل 

اباد
100100معصومه چابوکصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1110

احداث مزرعه 

 هکتاری 1یک

شامل گلخانه 

خاکی ارگانیک 

روستای 

چاهزیارت 

بخش چاه مرید

4کهنوجکرمان

جنوب استان کرمان 

شهرستان کهنوج روستای 

چاه زیارت بخش چاه مرید

وزارت جهاد کشاورزی27202720معصومه چمانهبانک کشاورزی

1رفسنجانکرمانپرواربندی بره1111
رفسنجان روستای علم آباد 

بعد از کریم آباد محقق
صندوق کارآفرینی امید

معصومه حسن 

پور محی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی250250
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1112

فراوری و بسته 

بندی انواع مواد 

ا,خشکبار,غذایی

نواع دمنوش 

های گیاهی 

میوه ,ومیوه ای

سبزی وصیفی 

جات خشک

3کرمانکرمان
-28قایم-شرف آباد-کرمان

5مقابل ورزش-خ ورزش
بانک توسعه تعاون

معصومه حسنی 

نژاد سیرچی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

1113
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی960960معصومه دولتی زهپست بانکزه-کهنوج-کرمان2کهنوجکرمان

1114
اقامتگاه بوم 

گردی
صندوق کارآفرینی امیدکرمان بافت خبر باغ پیشگاه1بافتکرمان

معصومه رضوانی 

زاده
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1115
پرورش 

گوسفند داشتی
1رفسنجانکرمان

کبوترخان روستای مهدی 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

معصومه عسکری 

بدویی
وزارت جهاد کشاورزی530530

بانک کشاورزیکهنوج روستای کوتک پایین4کهنوجکرماناجرای گلخانه1116
معصومه 

محمودی
وزارت جهاد کشاورزی27202720

1117
بوم گردی و 

گردشگری
2کرمانکرمان

اندوهجرد - شهداد - کرمان 

روستای هنزا
10001000معصومه معرفیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1118
بوم گردی 

روستایی
10001000معین اسفندیارپورصندوق کارآفرینی امیدسیرجان روستای باغ سنگی2سیرجانکرمان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ملکه گتکیصندوق کارآفرینی امیدرابرر روستای گزوییه1رابرکرمانگلیم بافی1119
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1120
کشت گیاهان 

(ترخون)دارویی
صندوق کارآفرینی امیدگلباف میرکویه1کرمانکرمان

ملیحه هادیزاده 

هادیزاده
وزارت جهاد کشاورزی400400
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1121

مجتمع 

تفریحی 

گردشگری 

وپذیرایی وروار

7عنبرآبادکرمان

عنبراباد بزرگراه خلیج 

فارس روستای جهاد آباد 

مجتمع تفریحی پذیرایی 

وروار

60006000منصور دررودیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1122

گلخانه توت 

فرنگی 

مترمربع5000

3جیرفتکرمان
-بخش مرکزی-جیرفت

فرودگاه-هلیل
بانک کشاورزی

منصور رستمی 

ابوسعیدی
وزارت جهاد کشاورزی24802480

وزارت جهاد کشاورزی30003000منصور سعیدپست بانکگلزار شهرک صنعتی2بردسیرکرمانتولید قارچ1123

1124

مجتمع 

کشاورزی 

ودامپروری

4جیرفتکرمان
جیزفت روستای محمودی 

نراب
وزارت جهاد کشاورزی55005500منصور شفیعیبانک توسعه تعاون

1125

سردخانه و 

بسته بندی 

خرما

49نرماشیرکرمان
ناحیه - شهرستان نرماشیر

صنعتی رستم آباد
وزارت جهاد کشاورزی2500025000منصور شمالیپست بانک

1126
خریدتراکتوروادو

ات کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی560560منصور فالح نژادبانک کشاورزیفاریاب حیدراباد1فاریابکرمان

1127

سردخانه 

محصوالت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی40004000منصور کاظمیپست بانکبردسیر روستای علی آباد4بردسیرکرمان

1128

سامانه فروش 

مستقیم 

محصوالت 

روستایی

13کرمانکرمان

خیابان شهید - کرمان

- 8کوچه شماره - بهشتی

- ساختمان ایرانیان اطلس

 شرکت فن آوری 6طبقه 

پدیدار

2045410855منصور مداحپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1129
اقامتگاه بوم 

گردی
5بافتکرمان

کرمان بافت خبر بوم گردی 

گلنبد
صندوق کارآفرینی امید

منصور ملک 

پورحیدری
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1130

توسعه و تجهیز 

اقامتگاه بوم 

گردی

2رفسنجانکرمان

بخش کشکوییه - رفسنجان 

روستای - دهستان راویز - 

رودین

صندوق کارآفرینی امید
منور ابراهیمی 

راویز
1500660

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1131
فراوری و بسته 

بندی پسته
25کرمانکرمان

زنگی آباد بلوار علی بن 

30ابیطالب پ
بانک کشاورزی

منور تاج آبادی 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

1132
دفتر خدمات 

ICTروستایی 
1کرمانکرمان

کهنوج - زنگی آباد- کرمان 

خیابان شهید - مدیم 

جنب مسجد قایم- کهنوجی

پست بانک
منوره نژاد 

شاهرخ آبادی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1133

مجتمع 

تفریحی 

گردشگری

30003000مهدی اباذرنژادصندوق کارآفرینی امیدروستای خبر- بافت5بافتکرمان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1134

مجتمع پذیرایی 

بین راهی - 

گردشگری

8بافتکرمان

 محور 15بافت کیلومتر 

فتح آباد - بافت سیرجان 

روستای ارکان

صندوق کارآفرینی امید
مهدی اسماعیلی 

خراسانی
100005900

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1135

واحد پرورش 

شتر مرغ مهدی 

اسمعیلی

صندوق کارآفرینی امیدزرند روستای ده ایرج1زرندکرمان
مهدی اسمعیلی 

احمدابادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1136

طرح توجیهی 

گالب و 

عرقیجات 

گیاهی

بانک کشاورزیالله زار روستای هراران5بردسیرکرمان
مهدی اشرف 

عسکری
وزارت جهاد کشاورزی16001600

1137

پرواربندی 

 50گوساله 

راسی

2رودبارجنوبکرمان
شهرستان -جنوب کرمان

روستای کهورآباد- رودبار
وزارت جهاد کشاورزی24002400مهدی بامری پوربانک کشاورزی
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1138

پرورش گاو 

شیری به 

 100ظرفیت 

راس

5بردسیرکرمان
بردسیر نگار روستای 

سرخکان تلمبه بهزاد آباد
وزارت جهاد کشاورزی1200012000مهدی پرستاربانک توسعه تعاون

1139

گلخانه 

هیدروپونیک 

تولید گل رز 

شاخه بریده 

هلندی

2کرمانکرمان

کرمان جاده زنگی آباد 

کاظم آباد روبروی پمپ 

بنزین هوشمند

بانک کشاورزی
مهدی خواجویی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی43504350

1140

طرح درجه 

بندی و بسته 

بندی خرما

بانک کشاورزیفهرج، روستای برج اکرم5فهرجکرمان

مهدی 

خورشیدی 

جرجند پور

وزارت جهاد کشاورزی46004600

1رودبارجنوبکرمانپرورش بزسانن1141
روستای -رودبارجنوب

نهضت آباد
صندوق کارآفرینی امید

مهدی رییسی 

بامری
وزارت جهاد کشاورزی200200

1142

واحد تولید 

انواع مبلمان 

اداری وانواع 

کمد وکتابخانه 

قفسه وفایل 

وکانتر اقای 

مهدی زعیم 

باشی

4زرندکرمان

استان کرمان شهرستان 

جاده -بخش مرکزی 

کمربندی رفسنجان شهرک 

صنعتی

بانک توسعه تعاون

مهدی زعیم 

باشی عیسی 

ابادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400

1143
احداث دفتر 

ictروستایی 
700700مهدی ساالریپست بانکجیرفت روستای طوهان1جیرفتکرمان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1144
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی502502مهدی سنجریپست بانکجیرفت1جیرفتکرمان
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1145
فرآوری و بسته 

بندی پسته
23رفسنجانکرمان

رفسنجان روستای محمد 

آباد میثم
وزارت جهاد کشاورزی2000020000مهدی سنجیبانک کشاورزی

1146
پرورش 

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی20002000مهدی عباس پورپست بانککوثرریز مجتمع دامداری3رفسنجانکرمان

1147

پرواربندی 

 200گوسفند 

راسی

2سیرجانکرمان

 جاده 25سیرجان کیلومتر 

دارستان شرق روستای 

دارستان

بانک کشاورزی
مهدی علی 

آبادی پور
وزارت جهاد کشاورزی30003000

1148
کشت زعفران 

 هکتار1،5
پست بانکسیرجان روستای فیروزه2سیرجانکرمان

مهدی 

فیروزآبادی
وزارت جهاد کشاورزی360360

1149
باشگاه پرورش 

اسب
وزارت جهاد کشاورزی1350013500مهدی قاسم پوربانک کشاورزیروستای جالل اباد-بردسیر9بردسیرکرمان

1150
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی20002000مهدی محمودیبانک کشاورزیشهربابک روستای اشکور2شهربابککرمان

1151
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزی....عنبرآباد 1عنبرآبادکرمان

مهدی مشایخی 

امجز
وزارت جهاد کشاورزی480480

1152
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
بانک توسعه تعاونجیرفت دلفارد1جیرفتکرمان

مهدی مالئی 

زاده دلفارد
وزارت جهاد کشاورزی500500

1ارزوییهکرمانگلیم بافی1153
شاهماران خیابان - ارزوییه

ابوالفضل
صندوق کارآفرینی امید

مهدیه اشرف 

زاده افشار
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1عنبرآبادکرمانگلیم بافی1154
- شهرستان عنبرآباد 

روستای دهنوبلبلی
500500مهدیه امیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1عنبرآبادکرمانگلیم بافی1155
روستای - گمر کان -امجز 

مورچین
صندوق کارآفرینی امید

مهدیه امیری 

زاخت
500500

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 

1156

واحد دامداری 

گوسفند خانم 

مهدیه ایزدی 

یزدان ابادی 

روستای نعیم 

اباد

1زرندکرمان

استان کرمان شهرستان 

زرند بخش مرکزی روستای 

نعیم اباد کوچه مسجد

صندوق کارآفرینی امید
مهدیه ایزدی 

یزدان ابادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1157
پرورش قارچ 

خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی600600مهدیه باغبانیانپست بانکرفسنجان فردوسیه1رفسنجانکرمان

100100مهدیه برفروشانصندوق کارآفرینی امیدرابر روستای سیرونیییه1رابرکرمانبافت گلیم1158
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1159
اصالح ونژاد 

گوسفند بومی
1انارکرمان

کرمان انار خیابان شریعتی 

شمالی جنب حسینیه 

معصوم14

صندوق کارآفرینی امید
مهدیه حسن 

ساالری اناری
وزارت جهاد کشاورزی250250

صندوق کارآفرینی امیدکوهبنان جور سرپشت1کوهبنانکرمانکارگاه خیاطی1160
مهدیه درویشی 

نژاد راوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

صندوق کارآفرینی امیدکرمان بافت روستای شورباز1بافتکرمانگلیم بافی1161
مهدیه رجبی 

نسب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1162
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکحمید آباد1رفسنجانکرمان

مهدیه صادقی 

علی اکبرخانی
وزارت جهاد کشاورزی700700

1ارزوییهکرمانگلیم بافی1163
روستای اسالم آباد - ارزوییه

زرگرها
100100مهدیه غنچه پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1164

توسعه 

ونوسازی 

دفترخدمات فن 

آوری اطالعات 

ict

500500مهدیه قزلباشپست بانکدولت اباد اسفندقه.جیرفت1جیرفتکرمان
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بافتکرمانگلیم بافی1165
کرمان بافت خبر خیابان 

10امام خمینی کوچه
100100مهدیه مددی زادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1166
پرورش 

گوسفند داشتی
1رفسنجانکرمان

لطف آباد کوچه ی امام 

حسن
پست بانک

مهران 

خیرمندپاریزی
وزارت جهاد کشاورزی900900

1167
احداث دفتر 

ictروستایی 
500500مهرانگیز کریمیپست بانکجیرفت روستای دریاچه1جیرفتکرمان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1168

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

سبزی و صیفی 

جات

وزارت جهاد کشاورزی2000020000مهرداد دولتیبانک کشاورزینرماشیر، رستم آباد10نرماشیرکرمان

1169
پرورش 

گوسفند داشتی
2جیرفتکرمان

جیرفت جاده سد روستای 

آهوان
بانک توسعه تعاون

مهری سادات 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی950950

1170
پرورش گاو 

شیری
پست بانکروستای صولوییه1رودبارجنوبکرمان

مهری صادقی 

نظم آبادی
وزارت جهاد کشاورزی480480

1171
پرواربندی 

گوسفند
وزارت جهاد کشاورزی17001700مهناز غالمرضاییپست بانکبم کرک نارتیچ پشت گدار1بمکرمان

1172

کاشت گیاهان 

با نیاز آبی کم 

به (زرشک)

روش آبیاری 

قطره ای

1کرمانکرمان

کرمان کوهپایه روستای ده 

شیب کوچه شهید احمد 

 تلمبه کرباسی1صالحی 

بانک کشاورزی
مهوش جناب 

زاده هرندی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1173

تولید پوشاک 

لباس کار و 

لباس فرم

6کرمانکرمان
کرمان شهرک سیدی 

6خیابان احمدی کوچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مهین مهنی رفتاربانک توسعه تعاون

1174
گاوداری شیری 

راسی19
1راورکرمان

راور روستای ده علی 

 جاده طرز8کیلومتر 
بانک کشاورزی

موسی سیف 

الدینی رشک علیا
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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1175
پرورش زنبور 

کلنی200عسل 
وزارت جهاد کشاورزی10101010مونا اخالقیانبانک توسعه تعاونجیرفت ساردوییه1جیرفتکرمان

1176
پرورش زنبور 

عسل
2رابرکرمان

روستای - رابر - کرمان 

موسی آباد
بانک توسعه تعاون

میثم خواجه 

حسنی رابری
وزارت جهاد کشاورزی900900

1177

پرورش 

 00شترمرغ 

قطعه2

صندوق کارآفرینی امیدکوه پنج پامزار4بردسیرکرمان
میالد 

ساالرپورغربا
وزارت جهاد کشاورزی25001160

1178

پرورش بز 

شیری اصیل 

نژاد سانن

بانک توسعه تعاونکوهبنان روستایی آبکبگان4کوهبنانکرمان
میالد غالمی 

کوهبنانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1179
پرورش 

گوسفند داشتی
1رفسنجانکرمان

رفسنجان نوق روستای 

فیض آباد
وزارت جهاد کشاورزی640640میالد میرزاغفاریصندوق کارآفرینی امید

1عنبرآبادکرمانگلیم بافی1180
- شهرستان عنبرآباد 

روستای محطوط آباد
500500مینا افرازیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1181
کشت زعفران 

 هکتاری0.5
1شهربابککرمان

شهربابک جوزم خیابان 

ابوالفضل
وزارت جهاد کشاورزی8080مینا آقا خانیپست بانک

پست بانکجیرفت دلفارد1جیرفتکرمانتولید زعفران1182
مینا سادات 

فاطمی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1183
 ictدفتر

روستایی
1جیرفتکرمان

روستای -دلفارد-جیرفت

باغعلیشیر
پست بانک

نادر رفیعی 

ساردویی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1184
پرورشزنبورعسل

 کلنی200 
وزارت جهاد کشاورزی500500نادیا ابوسعیدیبانک کشاورزیجیرفت دولت آباد اسفندقه1جیرفتکرمان

3کهنوجکرمانتولید پوشاک1185
کرمان جنوبی کهنوج 

نخلستان کوچه اطمینانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300نازیال رییسیصندوق کارآفرینی امید
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1186
پرورش زنبور 

کلنی150عسل 
1جیرفتکرمان

امام -روستای خالق آباد

16حسین
وزارت جهاد کشاورزی765765ناصر جهان بینبانک کشاورزی

10سیرجانکرمانپروار بندی بره1187

بخش - سیرجان- کرمان

گلستان روستای امیر آباد 

شول موتور پمپ گروه بعثت

وزارت جهاد کشاورزی1550015500ناصر شولبانک کشاورزی

1188
پرورش بز 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی800800ناصر صادقی فردپست بانکلنگ اباد-کهنوج- کرمان2کهنوجکرمان

صندوق کارآفرینی امیدروستای گوین-گوغر .بافت 1بافتکرماندام پروری1189
ناهید حمزه 

نژادی
وزارت جهاد کشاورزی1000787

1190

درجه بندی 

وبسته بندی 

خرما

8نرماشیرکرمان
شهرستان نرماشیر روستای 

ده وسط
صندوق کارآفرینی امید

نبی اهلل عزیز 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی1760017600

1191

درجه بندی 

وبسته بندی 

خرما

10نرماشیرکرمان
شهرستان نرماشیر روستای 

دولت آباد
بانک کشاورزی

نبی اهلل 

عزیزآبادی
وزارت جهاد کشاورزی1400014000

1192

توسعه و 

نوسازی دفتر 

خدمات فن 

اوری 

ictاطالعات

1جیرفتکرمان

جیرفت روستای - کرمان

حسین اباد جدید خ اصلی 

دفتر مخابرات

پست بانک
نجمه احسانی 

زاده
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1193

صندوق خرد 

محلی روستایی 

پاریز

صندوق کارآفرینی امیدسیرجان پاریز خ جهاد40سیرجانکرمان
نجمه ارجمند 

پاریزی
صندوق کارآفرینی امید400400

1194
کشت گل گاو 

بان
پست بانکجیرفت سقدر1جیرفتکرمان

نجمه حسینی 

کهنوج
وزارت جهاد کشاورزی236236

100100نجمه صفی پورصندوق کارآفرینی امیدامیراباد- صوغان - ارزوییه1ارزوییهکرمانگلیم بافی1195
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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100100نجمه عباسی نژادصندوق کارآفرینی امیدکرمان بافت خبر باغ پیشگاه1بافتکرمانگلیم بافی1196
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1197
تولید سنگ 

مصنوعی
1رفسنجانکرمان

رفسنجان روستای محمد 

آباد دهنو خیابان شهید 

4جعفری کوچه شماره 

صندوق کارآفرینی امید
نجمه عسکریان 

پورداوران
وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300

1198

تجهیزوتوسعه 

دفتر ای سی 

تی روستا

1رفسنجانکرمان
نعمت اباد نوق - رفسنجان

خیابان امام رضا
پست بانک

نجمه قنبری 

محمود آبادی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بافتکرمانقالیبافی عشایر1199
کرمان ارزوییه عشایری باغ 

کنار
سازمان امور عشایر ایران100100ندا غجه ءصندوق کارآفرینی امید

1بافتکرمانگلیم بافی1200
کرمان بافت روستای 

بیدکردوییه
100100نرجس حیدریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی100100نرگس پایندهصندوق کارآفرینی امیدبردسیر روستای کمال اباد1بردسیرکرماننانوایی سنتی1201

1202
لباس محلی 

اقوام
100100نرگس چکبانک توسعه تعاونعنبرآباد علی آباد قدیری1عنبرآبادکرمان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1203
اقامتگاه بوم 

گردی
25002500نسترن حکیمیانبانک توسعه تعاونروستای جفریز-گوغر -بافت4بافتکرمان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1204
بسته بندی 

خشکبار
6کرمانکرمان

بلوار ایت اهلل هاشمی 

 کنار 14رفسنجانی کیلومتر 

گذر غربی امام رضا جنب 

شکوفا صنعت پویا

بانک کشاورزی
نسرین ابراهیمی 

زاده خبیصی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

1زرندکرمانبوم گردی1205
جاده زرند راور روستای 

چهارچشمه
صندوق کارآفرینی امید

نسرین خسروی 

زرندی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1206
پرواربندی 

گوساله
2کهنوجکرمان

پایگاه - کهنوج- کرمان

عشایری
بانک توسعه تعاون

نسیبه علیدادی 

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1207
پرواربندی 

گوساله
2رودبارجنوبکرمان

روستای رضا -رودبارجنوب

آباد
صندوق کارآفرینی امید

نسیمه رییسی 

کوه شاه
وزارت جهاد کشاورزی2980680

1208
بافت گلیم و 

قالی
صندوق کارآفرینی امیدشهرک فرهنگیان- ارزوییه1ارزوییهکرمان

نسیمه قاسم پور 

افشار
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پست بانکهمت آباد آگاه1رفسنجانکرمانگلخانه1209
نصرت ایزدی 

خالق آبادی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

وزارت جهاد کشاورزی200160نصرت رودباریصندوق کارآفرینی امیدجیرفت روستای میانده1جیرفتکرمانتولید به لیمو1210

1211
گوسفند داشتی 

نود پنج رأسی
صندوق کارآفرینی امیدبردسیر روستای جالل آباد1بردسیرکرمان

نصرت سیستانی 

بدوئی
وزارت جهاد کشاورزی1000900

3جیرفتکرمانتولید زعفران1212
جیرفت ساردوییه روستای 

باغات
بانک توسعه تعاون

نصرت علی 

اکبری
وزارت جهاد کشاورزی300300

1بافتکرمانگلیم بافی1213
کرمان بافت گوغر روستای 

ده ساجر
صندوق کارآفرینی امید

نصرت علی 

رضایی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1214
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
2رودبارجنوبکرمان

شهرستان -استان کرمان

روستای - رودبار جنوب 

هیرگلو

پست بانک
نصرت فالحی 

شاه آباد
وزارت جهاد کشاورزی10771077

1215

ساختن دفتر 

ای سی تی 

روستایی گرم 

ساالرضا

3عنبرآبادکرمان
شهرستان عنبراباد روستای 

گرم ساالرضا
200200نصرت مشکیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1216
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی720720نصرت مهنیپست بانکبنگود-کهنوج- کرمان2کهنوجکرمان

1217
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی502502نصرت میجانیپست بانکجبالبارز1جیرفتکرمان

پست بانکاسفندقه1جیرفتکرمانتولید زعفران1218
نعمت اله 

ابراهیمی فر
وزارت جهاد کشاورزی312312

وزارت جهاد کشاورزی200200نعمت اله آرمانصندوق کارآفرینی امیدجیرفت قلعه نو1جیرفتکرمانکشت به لیمو1219

بانک توسعه تعاونشهربابک دهشادوییه1شهربابککرمانگیاهان دارویی1220
نعمت اله عباسی 

رزگله
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک توسعه تعاونعلی آباد قدیری1عنبرآبادکرمانگلیم بافی1221
نعمیه گرویی 

ساردو
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1عنبرآبادکرمانگلیم بافی1222
شهرستان عنبرآباد روستای 

حسین آباد شهید ساردویی
500500نعیمه نوزاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1223
دفتر ای سی 

تی روستایی
1جیرفتکرمان

جیرفت روستای دهنو فتح 

 کیلومتری جاده 30المبین 

بلوک

500500نگین خسرویپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بافتکرمانگلیم بافی1224
کرمان بافت روستای جمیل 

آباد
100100نیره حبیبیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی240240هاجر بیرمی نیابانک کشاورزیبردسیر بلوار ولیعصر1بردسیرکرمانپرورش زنبور1225

صندوق کارآفرینی امیدمنوجان روستای سراس3منوجانکرمانتولیدی پوشاک1226
هاجر زارعی 

منوجان
وزارت صنعت، معدن و تجارت29001500

1227
کارگاه گلیم 

بافی
2سیرجانکرمان

روستای دارستان خیابان 

شهید عباسپور میدان علی 

اشتر خان

100100هاجر شولصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بافتکرمانقالی بافی عشایر1228
کرمان بافت خبر چاه گز 

عشایری ابزالویه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر علیرضاییصندوق کارآفرینی امید

1229

پرورش بز 

داشتی سانن و 

الپاین

3بافتکرمان
کرمان بافت روستای کهک 

اسفیچ
وزارت جهاد کشاورزی21602160هادی اباذرنژادبانک توسعه تعاون

1230

واحد دامداری 

بز سانن هادی 

حسنی سرزه

1زرندکرمان

زرند بخش مرکزی دهستان 

دشتخاک روستای سرزه 

سربنان

صندوق کارآفرینی امید
هادی حسنی 

سرزه
وزارت جهاد کشاورزی300300

1رفسنجانکرماننهالستان پسته1231
هرمز اباد روستای محمودیه 

خیابان شهید شهبازی
پست بانک

هادی حسینی 

مهدی اباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امید66پالک 20خ فردوس ک 2زرندکرمانگاوداری شیری1232
هادی حسینی 

نژاد سربنانی
وزارت جهاد کشاورزی3600640

1233
پرورش گاو 

شیری
3کرمانکرمان

کرمان ده باال حسین آباد 

شیخ
وزارت جهاد کشاورزی31503100هادی خواجوییصندوق کارآفرینی امید
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2منوجانکرمانپرورش بز سانن1234
روستای چاه - منوجان 

آموزی
صندوق کارآفرینی امید

هادی ساالری 

تورکی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1235
پرورش قارچ 

خوراکی
1انارکرمان

انار روستای تراب آباد 

17خیابان امام رضا 
وزارت جهاد کشاورزی200200هادی شاری چیصندوق کارآفرینی امید

1236
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی850850هادی قاسمپوربانک کشاورزیروستان صندول باغبزم1بردسیرکرمان

2بردسیرکرماناقامت گاه مسافر1237
الله زار خیابان امام خمینی 

 سمت راست4ک
20002000هانیه خنامانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1238

شرکت تعاونی 

خرم آباد 

دوچاهی

7سیرجانکرمان

- بخش پاریز - سیرجان 

مرتع - روستای دوچاهی 

چاه خرم

پست بانک

هدایت اهلل 

امیری نژاد 

خراسانی

وزارت جهاد کشاورزی80008000

1239
پرورش زنبور 

کلنی100عسل 
1جیرفتکرمان

جیرفت اسماعیلیه روستای 

مطاع
بانک کشاورزی

هدایت شهریاری 

سرحدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1240

پرورش صیفی 

خیار )جات 

گلخانه  (سبز

ای به ظرفیت 

 تن در 200

یک فصل کاشت

5عنبرآبادکرمان
-شهرستان عنبرآباد - کرمان

 روستای علی آباد قدیری
وزارت جهاد کشاورزی30003000هدایت کشیتیصندوق کارآفرینی امید

1241
پرورش گاو 

شیری
3بافتکرمان

کرمان بافت بزنجان روستای 

شورباز سفلی
وزارت جهاد کشاورزی34503450همایون ساالریبانک کشاورزی

1242

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

1ارزوییهکرمان
ارزوییه دولت آباد سرگز 

موتور پمپ محمد صفی نتاج
صندوق کارآفرینی امید

وحید جهانشاه 

پور
وزارت جهاد کشاورزی1100200
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صندوق کارآفرینی امیدکهورابادسهرابیها1کهنوجکرمانگلخانه1243
وحید سهرابی 

چاه حسن
وزارت جهاد کشاورزی12001200

وزارت جهاد کشاورزی2240160وحید شادروانبانک کشاورزیکرمان خیابان بهمنیار5بردسیرکرمانپروار بندی بره1244

1245

پرواربندی 

 45گوساله 

راسی

2رودبارجنوبکرمان
رودبار جنوب بخش مرکزی 

روستای شمس گز
صندوق کارآفرینی امید

وحید شمبوئی 

رودباری
وزارت جهاد کشاورزی2160282

1246

توسعه و 

نوسازی دفتر 

خدمات فناوری 

ICTاطالعات 

1شهربابککرمان

- خاتون آباد - شهربابک 

 - (ره)خیابان امام خمینی 

پست - نبش کوچه هشتم 

بانک خاتون آباد

پست بانک
وحید محمودی 

میمند
10001000

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکرفسنجان مهدی آباد معاون4رفسنجانکرمانپرورش اسب1247
وحید مسلمیان 

عباس آبادی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

1248

دفتر خدمات 

پیشخوان و 

خدمات 

روستایی

1ارزوییهکرمان
-شهرستان ارزوییه -کرمان 

روستای چیل آباد
پست بانک

ویدا ملک 

پورحیدری
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1249
پرورش 

گوسفند داشتی
1رفسنجانکرمان

رفسنجان روستای قاسم 

آباد حاجی
وزارت جهاد کشاورزی950950یداهلل ناظورزادهپست بانک

1250
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی28802880یعقوب اله توکلیبانک کشاورزیعنبرآباد روستای گزآباد2عنبرآبادکرمان

1251

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

1عنبرآبادکرمان
علی آباد سازمان روستای 

جگان
وزارت جهاد کشاورزی502502یعقوب درینیپست بانک

2کهنوجکرمانپرواربندی بره1252
چاه مرید -کهنوج- کرمان

چاه حاجی
وزارت جهاد کشاورزی12001200یوسف تاجیکبانک کشاورزی
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1253

پرورش 

 50گاوشیری 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی69001800یوسف چلیپاصندوق کارآفرینی امیدجبالبار مسکون روستا انارها4جیرفتکرمان

1254

پرورش 

گوسفند داشتی 

100

1ارزوییهکرمان
دولت آباد سرگز - ارزوییه

موتور پمپ صفی نتاج
وزارت جهاد کشاورزی1100200یوسف صفی نتاجصندوق کارآفرینی امید

1255
تولیدکننده 

خرما
2فهرجکرمان

فهرج نگین کویر روستای 

محمودابادچاه ریگان
سایر400400گلشن آریس'بانک کشاورزی

1256
مکانیزاسیون 

کشاورزی
بانک کشاورزیدوالب1قلعه گنجکرمان

ابراهیم ازادی 

خالص
سایر500500

2عنبرآبادکرمانکشت خیارسبز1257
کرمان عنبراباد مردهک 

کمیته امداد
بانک کشاورزی

ابراهیم ازادی 

مرهک
سایر500500

1258
پرورش 

گوسفند دورگه
سایر300300ابراهیم داربازبانک کشاورزیریگان روستای شلتوک اباد1ریگانکرمان

1جیرفتکرماندامپروری1259
روستای علی اباد -جیرفت

سازمان
سایر400400ابراهیم دیداصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیشهربابک روستای دهنو1شهربابککرماندامداری1260
ابراهیم ریاحی 

مدوار
سایر250250

بانک توسعه تعاوندهوج1راورکرمانپرورش گوسفند1261
ابراهیم محمدی 

زاده دوغکشان
سایر500500

1262
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیبروات روستای اسفیکان2بمکرمان

ابوالحسن 

دهقانی پشت 

رودی

سایر300300

سایر250250احسان بدخشانبانک کشاورزیراین روستای گارچیدان1کرمانکرماندامداری1263
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1264

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس50)

1بافتکرمان
گوغر روستای - بافت

هارموییه
صندوق کارآفرینی امید

احسان 

محمودآقایی
سایر500340

1بافتکرمانپرورش گوسفند1265
بزنجان روستای - بافت

خافکوییه
صندوق کارآفرینی امید

احسان منظری 

توکلی
سایر500340

2زرندکرماندامداری1266
زرند روستای سیریز جنب 

مسجد جامع
بانک کشاورزی

احمد ابراهیمی 

سیریزی
سایر360360

1267
پرورش گاو 

داشتی
سایر500500احمد بهمنیبانک کشاورزیقلعه گنج روستای احمد اباد1قلعه گنجکرمان

2رودبارجنوبکرمانخرید تراکتور1268
روستای - رودبار جنوب 

طراده
سایر500500احمد پیرمرادیبانک کشاورزی

2بمکرمانپرورش گوسفند1269
بروات بلوار معلم جنب 

مدرسه خدیجه
سایر250250احمد جهانشاهیبانک کشاورزی

2کرمانکرماندامداری1270
گلباف محله محرابی کوچه 

شهیدکاظمی
بانک کشاورزی

احمد حسن 

خانی اندوهجردی
سایر400400

1قلعه گنجکرمانتعمیر تراکتور1271
قلعه گنج چاه دادخدا 

روستای علی اباد
صندوق کارآفرینی امید

احمد دادخدایی 

نژاد
سایر500500

سایر300300احمد داساربانک کشاورزیریگان روستای نعمت اباد1ریگانکرمانکاشت یونجه1272

سایر500500احمد دستیبانک کشاورزینرماشیر روستای فردوسیه1نرماشیرکرمانپرورش گوسفند1273

1274
پرورش دام 

سبک
سایر200200احمد راستگوبانک کشاورزیبروات روستای انجیرک2بمکرمان

1275
پرورش دام 

سبک
2بمکرمان

بروات پشترود جنب 

19مسجدنبی کوچه 
سایر200200احمد رجاییبانک کشاورزی

سایر300300احمد سابقی نژادبانک کشاورزیفاریاب ریحان آباد1فاریابکرمانپرورش گوسفند1276



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 

سایر500500احمد سیاروکبانک کشاورزیدهسرد حسین آباد- ارزوییه2ارزوییهکرمانگوسفند پرواری1277

1278
پرورش دام 

سبک و سنگین
بانک کشاورزیاسد اباد پشت رود1نرماشیرکرمان

احمد عابدینی 

پور
سایر500500

2ارزوییهکرمانپرورش گوسفند1279
موتور پمپ شهید - ارزوییه

مفتح جنب سیلو گندم
بانک کشاورزی

احمد علی شرفی 

حسن آباد
سایر300300

2ارزوییهکرمانپرورش گوسفند1280
 124ارزوییه موتور پمپ 

گلناآباد
بانک کشاورزی

احمد علی 

قاسمی نژاد 

رایینی

سایر500500

بانک کشاورزینرماشیر شهید چمن1نرماشیرکرماندامداری1281
احمد قلعه خانی 

نژاد
سایر250250

بانک کشاورزیصوغان- ارزوییه2ارزوییهکرمانپرورش گوسفند1282
احمد میرزاده 

کوهشاهی
سایر300300

1283

پرورش 

گوسفند و دام 

سنگین

سایر500500ادریس احمدیبانک کشاورزیصوغان علی آباد- ارزوییه2ارزوییهکرمان

بانک کشاورزیبردسیر روستای یاس چمن1بردسیرکرماندامداری1284
ادریس حسن 

پور عسکری
سایر400400

بانک کشاورزیرابر روستای پدوم آباد1رابرکرماندامداری1285
اردشیر قاسمی 

بهر آسمان
سایر300300

سایر400400اسحق خلیل تاشبانک کشاورزیارزوییه تخت خواجه2ارزوییهکرمانپرورش گوسفند1286

1قلعه گنجکرمانکشاورزی1287
روستای چهل -قلعه گنج 

منی
بانک کشاورزی

اسحق صادقی 

خواه
سایر500500

سایر500500اسداهلل آبادانبانک کشاورزیچاه دادخدا1قلعه گنجکرمانتراکتور1288

1289
مکانیزاسیون 

کشاورزی
1قلعه گنجکرمان

روستای شمس اباد چهل 

منی
سایر500500اسماعیل ازاد قلببانک کشاورزی
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1290
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیروستای سروند- بروات 1بمکرمان

اسماعیل 

جرجندی نیا
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای فیروزه1سیرجانکرمانپرورش گوسفند1291
اسماعیل 

فیروزآبادی
سایر500250

1292
پرورش گاو 

شیری
سایر500500اسمعیل جاویدنیابانک کشاورزیکرمان قلعه گنج روستای زر1قلعه گنجکرمان

1قلعه گنجکرمانتعمیرتراکتور1293
کرمان قلعه گنج روستای 

دوالب
سایر500500اسمعیل رییسیبانک کشاورزی

1بافتکرمانپرورش ماهی1294
کرمان بافت گوغر روستای 

چشمه سبز
سایر400400اسمعیل طغرلیبانک کشاورزی

سایر150150اسمعیل هلیرودیبانک کشاورزیرابر روستای هلیل رود1رابرکرماندامداری1295

1جیرفتکرمانکشت نهال1296
-دهستان دولت اباد-جیرفت

روستای تم گاوان
سایر500500اشرف ساالریبانک کشاورزی

1ریگانکرمانپرورش گوسفند1297
ریگان روستای عباس اباد 

سردار
سایر500500اصغر پریداربانک کشاورزی

2رودبارجنوبکرمانخرید تراکتور1298
روستای - رودبار جنوب 

چیل گرگ
صندوق کارآفرینی امید

اصغر پوربنی 

اسدی
سایر500500

1299

خدمات 

فیلمبرداری و 

عکاسی

صندوق کارآفرینی امیدروستای محمودآباد1سیرجانکرمان
اصغر 

محمودآبادی
سایر500500

سایر500500افسانه مبارکبانک توسعه تعاون6ریگان خیابان ثاراهلل کوچه 1ریگانکرمانتولیدی پوشاک1300

2بمکرمانپرورش گاو1301
بروات روداب غربی روستای 

طرز
سایر200200افشین پور نگاریبانک توسعه تعاون

سایر500500افشین رنجبربانک توسعه تعاونروستای حمزه ای1بمکرمانتولید نهال خرما1302

1جیرفتکرمانگلخانه صیفی1303
روستای بهجرد کوچه شهید 

افضل کمالی
سایر500500افشین مجازبانک کشاورزی
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1304
پرورش گاو یا 

گوسفند
بانک کشاورزیانار محمدآباد ساقی1انارکرمان

اکبر اسماعیلی 

پور
سایر234234

2کوهبنانکرمانپرورش گوسفند1305
کوهبنان خیابان دکتر 

شریعتی
بانک توسعه تعاون

اکبر خادم نخعی 

راوری
سایر500500

1306
تولید و فروش 

محصوالت دامی
بانک توسعه تعاونروستای صلوییه1سیرجانکرمان

اکبر خواجویی 

قرایی
سایر500500

1307
پرورش دام 

سبک
2بمکرمان

بروات روداب غربی روستای 

طرز
سایر200200اکبر رویاهیبانک کشاورزی

2رودبارجنوبکرمانگاوداری1308
روستای - رودبار جنوب 

عباس اباد مالرضا
صندوق کارآفرینی امید

اکبر رییسی بنی 

اسدی
سایر500500

بانک کشاورزیرابرهنزا جواران2رابرکرمانپرورش دام1309
اکبر شمس 

الدین مطلق
سایر500500

1کرمانکرماندامداری1310

ماهان روستای سکنج ک 

 جنب شیخ علی 7ازادگان 

بابا

سایر200200اکبر فرهادی فردبانک کشاورزی

1311

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

صیفی جات

13فهرجکرمان

خیابان - بلوار پاسداران- بم 

کوچه شهید - فاطمی

58پالک - صفری

سایر1668516685الهام حسن نژادبانک کشاورزی

1312

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس40)

بانک کشاورزیگوغر روستای هاموییه- بافت1بافتکرمان
الیاس شهسواری 

گوغری
سایر400400

صندوق کارآفرینی امیدروستای چاه تلخ1سیرجانکرمانپرورش گوسفند1313
امامداد عباسی 

قرایی
سایر500250

بانک توسعه تعاونبردسیر روستای یاس چمن1بردسیرکرماندامداری1314
امان اهلل حسن 

پور
سایر300300
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1315

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس50)

سایر400400امید توکلیبانک کشاورزیروستای چغارچوییه- بافت1بافتکرمان

1316

تهیه 

وتولیدکننده 

سبزی گل 

وگیاه زینتی 

ودارویی

سایر400400امیر جهان ابادیبانک کشاورزیفهرج روستای جهان اباد2فهرجکرمان

1317

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

7بمکرمان
روتاسی دهبکری سر میدان 

روبروی جنگل بانی
بانک توسعه تعاون

امیر حسین بنی 

اسدی پور
سایر350350

سایر300300امیر حیدری فردبانک کشاورزیچاه زیارت10فاریابکرمانپرورش گوسفند1318

2رودبارجنوبکرمانخرید تراکتور1319
روستای - رودبار جنوب 

چاه حسن
سایر500500امیر رییسی نژادصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدعباس اباد1سیرجانکرمانپرورش گاو1320
امیر زیدآبادی 

نژاد
سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای خواجه عسکر2بمکرمانپرورش گاو1321
امیر غالمحسین 

نژاد
سایر500500

1322
پرورش دام 

سبک وسنگین
1نرماشیرکرمان

شهرستان نرماشیر بخش 

روداب روستای ملک اباد
بانک کشاورزی

امیر مرادی 

کروکی
سایر250250

1323
پرورش دام 

سبک
2بمکرمان

بروات روستای قطب اباد 

خیابان اصلی جنب تابلو 

مسجد رسول

بانک کشاورزی
امیرحمزه زارع 

قطب ابادی
سایر200200

بانک کشاورزیرابر روستای دژدان1رابرکرماندامداری1324
امین شمس 

الدینی
سایر500500

سایر250250امین طاهرآبادیبانک کشاورزیروستای ترک آباد. نرماشیر 1نرماشیرکرماندامداری1325
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1بردسیرکرماندامداری1326
بردسیر روستای حسن آباد 

نگار
سایر300300ایران بهزادیبانک توسعه تعاون

1جیرفتکرماندامپروری1327
جیرفت روستای علی اباد 

سازمان
سایر400200ایران پورزمانیصندوق کارآفرینی امید

1328
تولید نان و 

شیرینی
1کرمانکرمان

راین خیابان مطهری نبش 

21کوچه 
صندوق کارآفرینی امید

ایران عبداله زاده 

محمدآبادی
سایر300150

سایر400400ایرج حیدری فردبانک کشاورزیفاریاب روستای اکبرآباد1فاریابکرمانپرورش گوسفند1329

1330
لبنیاتی 

وخشکبار
1کرمانکرمان

راین خیابان امام نبش 

2کوچه 
صندوق کارآفرینی امید

ایمان حاج 

محمدی راینی
سایر500250

1331
پرورش زنبور 

عسل
1جیرفتکرمان

جیرفت ساردوییه روستای 

محمداباد روز پیکر
پست بانک

ایوب اشرافی 

امیر تیموری
سایر250250

سایر300300آرزو روانبانک کشاورزیریگان روستای حیدر اباد1ریگانکرمانگوسفنددورگه1332

سایر200200آرمان حمزه ءبانک کشاورزیدهسرد سروستان- ارزوییه2ارزوییهکرمانپرورش گوسفند1333

1334

پرورش 

گوسفند و دام 

سنگین

2ارزوییهکرمان
سیاه کوه روستای - ارزوییه

باغ غیاس
بانک کشاورزی

آرمان کهوری 

زاده
سایر500500

1335
تولید نهال 

چای ترش
2منوجانکرمان

-بلوار خلیج فارس -منوجان

جنب تامین اجتماعی
سایر500500آزاد قلندری زادهپست بانک

سایر500500آسیه چاهریگانیبانک کشاورزیکهنوج دهوت5کهنوجکرمانگلخانه1336

2زرندکرمانپرورش گاو1337
فتح آباد علیا امام خمینی 

 سه راه بهورز18
سایر500500آفاق عسکریصندوق کارآفرینی امید
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1338

پرورش 

گوسفند و دام 

سنگین

بانک کشاورزیچیل آباد- ارزوییه2ارزوییهکرمان
باقر میرزاده 

آبگرمی
سایر500500

1339

نانوای نان های 

حجیم و غیر 

حجیم خانگی

صندوق کارآفرینی امیدکمال اباد1بردسیرکرمان
بتول موسی پور 

بردسییری
سایر100100

سایر250250برکت خواجهبانک کشاورزیکهوج روستای دهاران5کهنوجکرمانگلخانه1340

1341
پرورش دام 

سبک
سایر400400بلقیس تناوربانک کشاورزیروستای بندچار-عنبرآباد2عنبرآبادکرمان

بانک کشاورزیعنبراباد روستای مهتابی2عنبرآبادکرمانکشت خیارسبز1342
بلقیس 

ساالرمسکونی
سایر500500

1قلعه گنجکرمانکشاورزی1343
بخش چاه دادخدا روستای 

سلمانیه
سایر500500بلقیس مریدپوربانک کشاورزی

2کرمانکرمانپرورش گاو1344

کرمان کوهپایه روستای 

 200تیزنگ خیابان اصلی 

متر مانده به مسجد

سایر500500بهروز وزیری مجدبانک کشاورزی

1345
تعمیر ات 

تراکتور
سایر500500بهزاد ابادصندوق کارآفرینی امیدچاه دادخدا1قلعه گنجکرمان

1بمکرماندامداری سنتی1346
روداب غربی -بروات 

(سد نسا)روستابی اینجیرک 
سایر400400بهزاد راستگوبانک کشاورزی

1نرماشیرکرماندامداری1347
نرماشیر روستای عزیز آباد 

پایین
بانک کشاورزی

بهزاد محمد 

آبادی
سایر250250

1ریگانکرمانپرورش گوسفند1348
ریگان گنبکی روستای اکبر 

اباد
سایر300300پروانه دینار زهیبانک کشاورزی

1ریگانکرمانکاشت یونجه1349
ریگان روستای محمد اباد 

سرحدی
سایر500500پرویز رهنمابانک کشاورزی
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1350
غذای )آشپزخانه

(بیرون بر
2جیرفتکرمان

جیرفت روستای جنگل آباد 

رضی آباد
سایر500250پروین آیینصندوق کارآفرینی امید

سایر300300پریسا آب دارندهبانک توسعه تعاونروستای خواجه عسکر1بمکرمانآرایشگری زنانه1351

سایر500500پیمان عزیزیبانک کشاورزیجالل آباد1راورکرمانپرورش گاو1352

1353

پرورش 

گوسفند و دام 

سنگین

سایر500500تقی اعظم پوربانک کشاورزیقادرآباد شاه گز- ارزوییه2ارزوییهکرمان

1354
گلخانه و کشت 

صیفی جات
سایر400400توران بشاسببانک توسعه تعاونسعیدآباد ایلخانی2عنبرآبادکرمان

1بافتکرمانپرورش گوسفند1355
روستای - بزنجان- بافت

شصت فیچ
سایر500500جان اله خالوییبانک توسعه تعاون

سایر490490جبار جعفریانپست بانکاودرج جنب بهشت زهرا1رفسنجانکرمانزنبور داری1356

بانک کشاورزیشهربابک ، روستای جوزم1شهربابککرماندامداری1357
جبار عسکری 

گدنه
سایر250250

سایر500500جعفر حاجی لوبانک توسعه تعاونروستای خبر- بافت1بافتکرمانپرورش گوسفند1358

2رودبارجنوبکرمانکشاورزی1359
روستای - رودبار جنوب 

مندوست کشته
بانک کشاورزی

جعفر 

محمدی توریگی
سایر300300

2رودبارجنوبکرمانخرید تراکتور1360
بخش -رودبارجنوب

روستای پنگ-جازموریان
بانک کشاورزی

جالل عباسی 

مطلق
سایر500500

1شهربابککرماندامداری1361
شهربابک بنه یکه چاه 

شهید ریاحی
بانک کشاورزی

جواد النچری 

چاورچی
سایر250250

1کرمانکرمانپرورش گوسفند1362
چترود جاده کاظم اباد 

تلمبه همت اباد
بانک توسعه تعاون

جواد امینایی 

چترودی
سایر500500

1363
پرورش دام 

سبک
سایر500500جواد رمیاربانک کشاورزیرستم اباد چمن1نرماشیرکرمان
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صندوق کارآفرینی امیدعنبرآباد روستای محموداباد2عنبرآبادکرمانلبناتی1364
جواد ساالری ده 

شیخ
سایر400400

1365
- دامداری 

پرورش شتر
2رودبارجنوبکرمان

- زهکلوت - رودبار جنوب 

روستای چاهدشت
سایر300300چراغ مریدیبانک کشاورزی

سایر500500حامد جوهریبانک کشاورزیرابر روستای میدان2رابرکرماندامداری1366

1ریگانکرمانکاشت یونجه1367
ریگان روستای مهدب اباد 

سلطان اباد
بانک کشاورزی

حبیب اهلل 

سرحدی
سایر300300

بانک کشاورزیدهکهان- کهنوج 5کهنوجکرمانکشت نهال1368
حبیبه عمرانی 

دهکهان
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدبردسیر روستای کمال اباد1بردسیرکرمانکشت شوید1369
حجت شاه 

رحمانی
سایر100100

1انارکرمانپرورش گوسفند1370
روستای عباس آباد خیابان 

9اصلی پ 
سایر500300حجت علیزادهصندوق کارآفرینی امید

1371

تولیدکننده 

بذروپیاز،گیاه 

زینتی ودارویی

بانک کشاورزیروستای دشت آباد3فهرجکرمان
حجت نارویی 

نصرتی
سایر500500

1رفسنجانکرماندامداری1372
محمد آباد میثم کوچه 

شهید عرب
صندوق کارآفرینی امید

حسن امیری 

زاده سردری
سایر500500

1ریگانکرمانتولید نهال خرما1373
ریگان روستای میراباد کنار 

دشت
سایر500500حسن آشورزادهبانک توسعه تعاون

1نرماشیرکرمانتوسعه کشاورزی1374
نرماشیر نظام شهر روستای 

مومن آباد
بانک کشاورزی

حسن خدادادی 

مومن آبادی
سایر500500

1375
محصوالت 

کشاورزی
سایر500500حسن دری جانیبانک توسعه تعاونروستای دریجان2بمکرمان

سایر500500حسن ده باشیبانک کشاورزیگلباف روستای ده ملک2کرمانکرمانپرورش گوسفند1376

1377
پرورش دام 

سنگین
بانک کشاورزیبروات دولت اباد انصاری2بمکرمان

حسن دهقان 

دولتی
سایر250200
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1378

پرورش 

بز و  )گوسفند 

(میش

2رودبارجنوبکرمان
روستای - رودبار جنوب 

حیدراباد
سایر500180حسن سنجریصندوق کارآفرینی امید

سایر250250حسن شاکریبانک کشاورزیرابر روستای کلدان2رابرکرماندامداری1379

1380
تعمیرات 

ماشین آالت
1رفسنجانکرمان

جعفر اباد خیابان امام 

(موتور اباد ) 1حسین کوچه 
صندوق کارآفرینی امید

حسن عسکری 

ابراهیم اباد
سایر500300

1381
پرورش دام 

سبک و سنگین
2ارزوییهکرمان

 15ارزوییه موتور پمپ 

خرداد
سایر200200حسن قادریبانک کشاورزی

1382

پرورش 

گوسفند و دام 

سنگین

بانک کشاورزیسیاهکوه باغیاس- ارزوییه2ارزوییهکرمان
حسن کهوری 

زاده احمدی
سایر500500

بانک توسعه تعاونوکیل اباد- کهنوج 5کهنوجکرمانکشت خیارسبز1383
حسن محمودی 

نژاد
سایر500500

2کرمانکرماندامداری1384
-گلباف خیابان انقالب

2انقالب
بانک کشاورزی

حسن مهدیزاده 

گوکی
سایر150150

1385

پرورش 

گوسفند و دام 

سنگین

2ارزوییهکرمان
صوغان روستای - ارزوییه

حیدرآباد
سایر500500حسین احمدیبانک کشاورزی

1386
پرواربندی 

گوسفند
1فهرجکرمان

فهرج روستای حسین 

آبدنعیم آباد
سایر200200حسین آبخضربانک کشاورزی

1بردسیرکرماندامداری1387
بردسیر روستای دهلرز کوه 

پنج
بانک کشاورزی

حسین بازمانده 

بدویی
سایر300300

1نرماشیرکرمانتوسعه کشاورزی1388
نرماشیر نظام شهرروستای 

باقرآباد
بانک کشاورزی

حسین پور 

دهقان حجت 

آبادی

سایر500500

1389
پرورش دام 

سبک
1نرماشیرکرمان

نرماشیر نظام شهر روستای 

جالل ابادی
بانک کشاورزی

حسین جالل 

ابادی
سایر250250
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1390

پرورش 

گوسفندداشتی 

رأسی50

1بافتکرمان

کرمان بافت بخش خبر 

دشتاب روستای رودخانه 

سلطانی

بانک کشاورزی
حسین دهقانی 

سلطانی
سایر400400

10زرندکرمانکشت زعفران1391
زرند سربنان روستای ده 

احمدی
بانک کشاورزی

حسین رضایی 

سربنانی
سایر500500

2رودبارجنوبکرمانخرید تراکتور1392
روستای - رودبار جنوب 

سعید اباد
سایر500500حسین زبردستصندوق کارآفرینی امید

سایر500500حسین سهرابیبانک کشاورزیروستای قلعه یاراحمدی2رودبارجنوبکرمانخرید تراکتور1393

بانک کشاورزیگردو سر- روستای دهبکری 2بمکرمانپرورش گاو1394
حسین سیدی 

مرغکی
سایر500500

بانک کشاورزیبردسیر روستای کمال آباد2بردسیرکرماندامداری1395
حسین شاه 

رحمانی
سایر300300

1396
پرورش گاو یا 

گوسفند
1انارکرمان

روستای حجت آباد خیابان 

رزمندگان
بانک کشاورزی

حسین عسکری 

راد
سایر350350

بانک کشاورزیبردسیر روستای درونوییه1بردسیرکرماندامداری1397
حسین فیوج 

شاکرم خانی
سایر160160

بانک توسعه تعاونبردسیر روستای کهن بید2بردسیرکرماندامداری1398
حسین کاظمی 

نژاد
سایر500500

1399
پرورش دام 

سبک
2بمکرمان

بروات روداب غربی روستای 

طرز
سایر300300حسین مهریبانک کشاورزی

پست بانکبنه یکه چاه شهید مومن پور1شهربابککرماندامداری1400
حسین مومن 

پورقنات النوجی
سایر200200

1401
کشت وپرورش 

گیاهان دارویی
1رودبارجنوبکرمان

روستای -رودبارجنوب

مختارآباد
سایر500500حسین نارویی پورصندوق کارآفرینی امید

1402
پرورش دام 

سبک
2نرماشیرکرمان

نرماشیر روستای حسین اباد 

درختی
بانک کشاورزی

حسین نصراهلل 

پور مظفر آبادی
سایر500500

سایر500500حسین یت الهیبانک کشاورزینرماشیر رستم اباد1نرماشیرکرماندامداری1403
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2کرمانکرمانپرورش گاو1404
راین جاده گزک احمد آباد 

غیاثی
سایر500500حسینعلی افضلیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیراین بلوار شاهد1کرمانکرمانزنبورداری1405
حمزه عبدلی 

نژاد گروهی
سایر300300

بانک کشاورزیراین روستای گزک1کرمانکرمانپرورش گوسفند1406
حمید افضلی 

گروه
سایر250250

بانک کشاورزیروستای سرتخت1زرندکرمانزنبورداری1407

حمید پور 

جعفری 

جرجافکی

سایر480480

1408
کاشت درخت 

خرما
سایر250250حمید پیشکاربانک کشاورزیریگان روستای میراباد1ریگانکرمان

سایر200200حمید حمزهءبانک کشاورزیمحله حمزه ایها- ارزوییه2ارزوییهکرمانپرورش گوسفند1409

2کرمانکرمانپرورش گوسفند1410
کرمان کوهپایه روستای 

اسالم اباددوران
سایر500500حمید درانی زادهپست بانک

1ریگانکرمانتولید نهال1411
ریگان روستای عباس اباد 

سردار
بانک کشاورزی

حمید رضا شه 

کرم زهی
سایر500500

بانک کشاورزیرابر روستای محمد اباد1رابرکرماندامداری1412
حمید سلیمانی 

هونی
سایر200200

بانک کشاورزیعنبراباد روستای اهلل آباد1عنبرآبادکرمانباغداری1413
حمید علی 

توکلی کهنوج
سایر500500

1414
پرورش دام 

سبک وسنگین
1نرماشیرکرمان

شهرستان نرماشیر بخش 

روداب روستای رفیع اباد
بانک کشاورزی

حمید مالیی 

خاص
سایر250250

سایر500500حنیفه شریفیبانک توسعه تعاونروستای دهبکری2بمکرمانخانه بوم گردی1415

2رودبارجنوبکرمانکشت نهال1416
روستای - رودبارجنوب 

حیدر اباد
سایر500500خانم سنجریبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای ننوک- کرمان 1رابرکرماندامداری1417
خداداد زارع 

منصوری
سایر300300
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سایر300300خدامراد لرمهنیبانک کشاورزیرابر روستای سه دری1رابرکرماندامداری1418

1419

پرورش 

گوسفند و دام 

سنگین

2ارزوییهکرمان
صوغان روستای - ارزوییه

سید علی
بانک کشاورزی

خدیجه بهزادی 

گودری
سایر500500

بانک توسعه تعاونشهربابک روستای گالب1شهربابککرماندامداری1420
خسرو حسنی 

پور رنجبر
سایر300300

1421
مکانیزاسیون 

کشاورزی
1قلعه گنجکرمان

قلعه گنج چاه دادخدا 

روستای مزرعه
سایر500500خسرو مرادی جازبانک کشاورزی

1422
پرواربندی 

راس190بره
بانک توسعه تعاونجیرفت روستای آهوان3جیرفتکرمان

دادرضا شفیعی 

رمون
سایر20002000

بانک کشاورزیبردسیر روستای مومن آباد1بردسیرکرماندامپروری1423
داراب اناری 

مومن آبادی
سایر400400

1نرماشیرکرماندامداری1424
شهرستان نرماشیر بخش 

روداب روستای مومن اباد
بانک کشاورزی

داریوش حسین 

زاده سیاه دله
سایر500500

1425
پرورش 

گوسفند دورگه
1ریگانکرمان

ریگان روستای محمد اباد 

اصغر خان
سایر400400ذبیح اهلل توانمندبانک کشاورزی

1426
پرورش دام 

سبک
2بمکرمان

بروات روستای انجیرک سد 

نسا
سایر200200ذبیح اهلل راستگوبانک کشاورزی

سایر500500ذبیح اله دهقانیانبانک توسعه تعاون2ریگان موتور هجرت 1ریگانکرمانتولید نهال1427

1428

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس40)

1بافتکرمان
روستای کهک - گوغر- بافت

اسفیچ
بانک کشاورزی

رامین رضا پور 

افشار
سایر400400

1429

پرورش 

گوسفند و دام 

سنگین

بانک کشاورزیسیاهکوه باغیاس- ارزوییه12ارزوییهکرمان
رامین کهوری 

زاده احمدی
سایر500500

سایر300300رحیم مالییبانک کشاورزیرابر1رابرکرماندامداری1430
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1431

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس50)

1بافتکرمان
دشت آب روستای - بافت 

دهالچین
بانک کشاورزی

رخساره عسکری 

پور
سایر400400

1جیرفتکرمانپرورش دام1432
جیرفت ساردوییه روستای 

قنات خداداد
سایر400400رسول امین زادهپست بانک

بانک کشاورزیبروات روستای قطب آباد2بمکرمانپرورش گاو1433
رسول دهقان 

دولتی
سایر200200

سایر500500رسول رخش بهاربانک کشاورزینرماشیر روستای سید اباد1نرماشیرکرماندامداری1434

سایر300300رسول فتاحیبانک توسعه تعاونبردسیر روستای دهنو ساالر1بردسیرکرماندامداری1435

1436

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس70)

1بافتکرمان
گوغر روستای آسیاب - بافت

قاضی
بانک کشاورزی

رسول ملکپور 

افشار
سایر400400

1بردسیرکرماندامداری1437
بردسیر روستای نخودان 

کوه پنج
بانک کشاورزی

رضا افشون پور 

ولی آبادی
سایر300300

1قلعه گنجکرمانکشاورزی1438
قلعه گنج روستای دهنو 

رودبار
سایر500500رضا بخردبانک کشاورزی

1439
پرورش دام 

سبک
2بمکرمان

بروات اسفیکان جنب 

حسینیه امام سجاد
سایر250250رضا بدر ابادیبانک کشاورزی

سایر500500رضا جهریبانک کشاورزیشهداد روستای جهر4کرمانکرمانپرورش گاو1440

سایر200200رضا حسینخانیبانک کشاورزیرابر روستای گنجان2رابرکرماندامپروری1441

بانک کشاورزیکهنوج روستای کهور میری5کهنوجکرمانگلخانه1442
رضا درویشی 

دیوانمراد
سایر500500

سایر500500رضا درینیصندوق کارآفرینی امیدروستا امیراباد-جیرفت 1جیرفتکرمانپرورش گاو1443

1444
پرورش گاو 

شیری
1فاریابکرمان

فاریاب روستای هور 

سرکندری
سایر200200رضا رسیبانک کشاورزی
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1445
پرورش دام 

سبک
1نرماشیرکرمان

نظام شهر روستای عنایت 

آباد
سایر250250رضا رمضانیبانک کشاورزی

سایر200200رضا روانپاکبانک کشاورزیقلعه گنج عباس اباد1قلعه گنجکرمانکشت گندم1446

1447

سورتینگ و 

بسته بندی 

خرما و تولید 

شکالت و 

خرمای هسته 

گیری شده 

و  (چیپس)

بسته بندی و 

سردخانه 

نگهداری مواد 

غذایی باالی 

صفر

سایر1880018800رضا ساالریبانک کشاورزیناحیه صنعتی عنبرآباد18عنبرآبادکرمان

بانک کشاورزیاحمد اباد سرگریچ1فاریابکرمانپرورش گوسفند1448
رضا شهریاری 

سرحدی
سایر200200

1ریگانکرمانتولید نهال1449
ریگان روستای مراد اباد 

چهگواری
سایر500500رضا طراغانیبانک کشاورزی

2رابرکرمانکاشت زعفران1450
استان کرمان شهرستان رابر 

روستای کبیر
بانک کشاورزی

رضا 

عسکرپورکبیر
سایر300300

2بمکرمانپرورش گاو1451
روستای خواجه عسکر 

روستای بیدران نو
بانک کشاورزی

رضا غالمحسیبن 

نزاد
سایر500500

1بردسیرکرماننعتا فلفلی1452
 بهمن 22بردسیر بلوار 

کوچه عوارضی
صندوق کارآفرینی امید

رضا مرادی 

گرکان
سایر100100

سایر500500رضا نعمتی پوربانک کشاورزیریگان روستای بمبویان1ریگانکرمانکشت نهال1453

1454
تولیدمحصوالت 

چوبی
4بمکرمان

روستای خواجه عسکر 

روستای اسالم آباد
بانک توسعه تعاون

رضا وحیدی 

مقدم
سایر500500

سایر300300رفعت میر رابریبانک توسعه تعاونبردسیر روستای کنتوییه1بردسیرکرماندامداری1455
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بانک کشاورزیروستای خواجه عسکر2بمکرمانپرورش گاو1456
رقیه قاسمی 

دارزینی
سایر500500

بانک کشاورزیروستای گورچوییه1کرمانکرمانپرورش گاو1457
روح اهلل عرب 

گورچویی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدجیرفت روستای دولت اباد2جیرفتکرماندامپروری1458
روح اهلل مرادی 

زاده
سایر400400

بانک کشاورزیده علی. راور 2راورکرمانپرورش گوسفند1459
روح اهلل یزدان 

پناه ده علی
سایر500500

2ارزوییهکرمانپرورش گوسفند1460
محمود آباد موتور - ارزوییه

پمپ شهید باهنر
بانک کشاورزی

روح اله محمد 

نژاد میرجانی
سایر500500

5کهنوجکرمانلبناتی1461
کهور اباد چاه - کهنوج 

چوپان
سایر500300زبیده درویشیصندوق کارآفرینی امید

1462
پرورش دام 

سبک
سایر250250زهرا آب جامهبانک کشاورزینرماشیر روستای قاسم اباد1نرماشیرکرمان

1463

پرورش 

گوسفند و دام 

سنگین

2ارزوییهکرمان
صوغان موتور پمپ - ارزوییه

سید علی
بانک کشاورزی

زهرا بهزادی 

گودری
سایر500500

سایر500500زهرا حیدریبانک توسعه تعاونروستای حجت اباد1سیرجانکرمانتولید پوشاک1464

1بردسیرکرماندامداری1465
بردسیر روستای کهن کبیر 

کوه پنج
بانک توسعه تعاون

زهرا علی بیگی 

پارسان
سایر300300

1466
اقامتگاه بوم 

گردی
2بافتکرمان

بافت بخش خبر دهستان 

دشتاب روستای زراعی
بانک توسعه تعاون

زهرا قرایی 

هویشانی
سایر500500

1467

پرورش 

 200شترمرغ 

قطعه ای

1زرندکرمان

کرمان شهرستان زرند 

 12خیابان عالمه کوچه 

12پالک شماره 

صندوق کارآفرینی امید
زهرا همتی 

سراپرده
سایر300300

1468
محصوالت 

لبنیاتی
بانک توسعه تعاونروستای باغچمک2بمکرمان

زهره طبسی نژاد 

باغچمکی
سایر400400

1469
عکاسی و 

فیلمبرداری
سایر500250زهره محمودابایصندوق کارآفرینی امیدروستای محمودآباد1سیرجانکرمان
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بانک کشاورزیچاه دادخدا1قلعه گنجکرمانعلوفه1470
زیاده دادخدایی 

خرگوشکی
سایر500500

سایر200200زینب دریابارصندوق کارآفرینی امیدمنوجان طالقان1منوجانکرمانپرورش بز سانن1471

1472
تولید و فروش 

لباس محلی
صندوق کارآفرینی امیدهماشهر محله سعادت اباد1سیرجانکرمان

زینب نورمندی 

پور
سایر500250

1473
خودکفایی 

کمیته امداد
1سیرجانکرمان

سیرجان زیداباد روستای 

خلیل اباد
بانک کشاورزی

سامان 

محمودآبادی
سایر200200

1474
پرورش گل 

محمدی
بانک کشاورزیرابر دیوارن1رابرکرمان

سجاد آقازینلی 

کرمانی
سایر300300

سایر400400سجاد زید آبادیبانک کشاورزیفهرج روستای غلورآباد2فهرجکرمانپرورش گاو1475

1نرماشیرکرماندامداری1476
نرماشیر روستای عزیز آباد 

پایین
بانک کشاورزی

سجاد علیزاده 

احمدی
سایر500500

1477
مکانیزاسیون 

کشاورزی
1قلعه گنجکرمان

روستای شمزان -قلعه گنج

هییت
بانک کشاورزی

سجاد فالحی 

شاه اباد
سایر500500

1478
عکاسی و 

فیلمبرداری
سایر500500سجاد نوابی رادبانک کشاورزیروستای چراغ اباد1قلعه گنجکرمان

1479
محصوالت 

لبنیاتی
2بمکرمان

روستای دهبکری خیابان 

اصلی
بانک کشاورزی

سحر عباس زاده 

افشار
سایر500500

2بمکرمانپرورش گوسفند1480
بم خواجه عسکر خیابان 

امامزاده جنب مهد کودک
بانک توسعه تعاون

سحر غالمحسین 

نژاد
سایر500500

1481

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس60)

1بافتکرمان
کرمان بافت دشتاب 

روستای وکیل آباد
بانک کشاورزی

سعداله رضایی 

خدادادی
سایر400400

1482
مکانیزاسیون 

کشاورزی
بانک کشاورزیچاه دادخدا-قلعه گنج1قلعه گنجکرمان

سعید 

اباددادخدایی
سایر500500
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سایر350350سعید توسلی فردبانک توسعه تعاونعنبرآباد1عنبرآبادکرمانخیاطی1483

1484
پرورش دام 

سبک
2بمکرمان

بروات روداب غربی روستای 

طرز
سایر300300سعید رازبانک کشاورزی

سایر500500سکینه اکبر زادهبانک کشاورزیرستم ابا1نرماشیرکرمانپرورش گوسفند1485

2رودبارجنوبکرمانپرورش گاو1486
روستای - رودبار جنوب 

حیدر اباد
صندوق کارآفرینی امید

سکینه بنی 

اسدی
سایر500200

بانک توسعه تعاونعنبرآباد جهادآباد1عنبرآبادکرمانتولیدنهال1487
سکینه درمان 

ملک
سایر295295

سایر500500سکینه رامشکبانک کشاورزیکهنوج روستای چاه ریگان5کهنوجکرمانگلخانه1488

صندوق کارآفرینی امیدروستای اهوان-قلعه گنج1قلعه گنجکرمانکشت نهال1489
سکینه رحمانی 

خالص
سایر500500

1بردسیرکرماندامداری1490
بردسیر روستای کنتوییه 

قلعه عسکر
بانک توسعه تعاون

سلطنت موسی 

پور
سایر300300

2رابرکرمانپرورش گوسفند1491

استان کرمان شهرستان رابر 

بخش هنزاء روستای جنگل 

آباد

بانک کشاورزی
سلمان بهزادی 

میخانه
سایر300300

بانک توسعه تعاونبردسیر روستای کنتوییه2بردسیرکرماندامداری1492
سمنبر موسی 

پور عسکری
سایر300300

1493
دامداری 

روستایی
بانک کشاورزیفردوسیه علی اباد هراتی1رفسنجانکرمان

سمیه طحانی 

روامهران
سایر390390

سایر500500سمیه کرمیبانک کشاورزیچاه دادخدا روستای چاه رضا1قلعه گنجکرمانکشت نهال1494

1495
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزینظام شهر روستای مومن آباد2نرماشیرکرمان

سیامک موسوی 

مهدی آبادی
سایر500500
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بانک کشاورزیریگان روستای سعد اباد1ریگانکرمانکاشت یونجه1496
سید اکبر پور 

سجادی
سایر250250

1497
پرورش دام 

سبک و سنگین
بانک کشاورزیاسد اباد پشت رود1نرماشیرکرمان

سید باقر موسوی 

قاسم ابادی
سایر500500

1بمکرماندامداری سنتی1498
دامنه سیدی روستای گود 

پده
بانک توسعه تعاون

سید علی عارفی 

بیغم
سایر300300

1499
پرورش گوساله 

گوشتی
2کهنوجکرمان

کهنوج دهستان توکل آباد 

روستای زوار دراز مزرعه 

سادات

بانک توسعه تعاون
سید مرتضی 

ارمیون موسوی
سایر26502650

1شهربابککرماندامداری1500
شهربابک شهرک فجر ، 

صحرای بشار
صندوق کارآفرینی امید

سیداکبر حسینی 

موسی
سایر300300

1501
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیبروات تاج اباد2بمکرمان

سیدمحمدجواد 

حسینی تاج 

ابادی

سایر200200

1502

پرورش 

1گوسفندداشتی

 رأسی00

1بافتکرمان
کرمان بافت روستای زید 

(حومه)آباد 
بانک کشاورزی

سیدنجف 

موسوی موالیی
سایر400400

1503
اقامتگاه 

بومگردی
1رابرکرمان

- روستای ننیز سفلی - رابر

کوچه شهید عباس 

منزل دوم سمت -آقامالیی

راست

سایر500240سیما آ قامالییصندوق کارآفرینی امید

سایر300300سیما چمنبانک کشاورزیریگان روستای مهدی اباد1ریگانکرمانپرورش گوسفند1504

بانک کشاورزیشهداد اندوهجرد1کرمانکرمانپرورش گاو1505
سینا مرادی 

اندوهجردی
سایر500500

1506

پرورش گاو 

شیری سنتی 

( راس6)

بانک کشاورزیروستای خاردان- خبر- بافت1بافتکرمان
شایسته 

ملکشاهی
سایر400400
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1507
برقی کردن 

پمپ کشاورزی
صندوق کارآفرینی امیدروستای مرادآباد1منوجانکرمان

شنبه نظری 

سرگرویی
سایر500500

1508
کشاورزی 

کاشت زعفران
4بردسیرکرمان

بردسیر روستای دشتکار 

تلمبه کالنتری
بانک توسعه تعاون

شهین خسروی 

مشیزی
سایر300300

1جیرفتکرمانلبنیاتی خشکبار1509
دهستان دولت -جیرفت 

روستای علی اباد- اباد
سایر400400شوکت رودباریصندوق کارآفرینی امید

1جیرفتکرمانلبنیاتی خشکبار1510
روستای -اسفندقه-جیرفت

حسین اباد
صندوق کارآفرینی امید

صاحب جان 

حدادی
سایر500300

سایر200200صادق فرخ نژادبانک کشاورزیمحمد آباد- ارزوییه2ارزوییهکرمانپرورش گوسفند1511

1جیرفتکرمانگلخانه1512
اسالم -جاده بلوک-جیرفت

اباد روستای ابوذریه
بانک توسعه تعاون

صدیقه مونس 

زاده
سایر500500

بانک کشاورزیشهداد روستای حجت آباد4کرمانکرماندامداری1513

صغری 

کدخداحسین 

آبادی

سایر350350

1بردسیرکرماندامداری1514
بردسیر روستای جوجنگ 

قلعه عسکر
بانک توسعه تعاون

صغری مصطفی 

پور
سایر300300

1جیرفتکرماندامپروری1515
عنبراباد روستای محمد اباد 

برومند
سایر400400صنب اوستاخبانک کشاورزی

سایر300300صنوبر عبدالهیبانک توسعه تعاونبردسیر روستای ماهونک2بردسیرکرماندامداری1516

بانک توسعه تعاونبردسیر روستای حاج کاکا1بردسیرکرماندامداری1517
طاهره سیستانی 

بدویی
سایر300300

1518

پرورش دام 

سبک و سنگین 

بومی

1بمکرمان
روستای گوروییه - بم 

(گورو)
سایر500500طیب دریجانیبانک کشاورزی

1519
لبنیاتی و 

خشکبار
1رفسنجانکرمان

قاسم اباد حاجی خیابان 

6جانبازان کوچه 
سایر300300طیبه اهلل بخشیبانک توسعه تعاون
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صندوق کارآفرینی امیدبردسیر روستای کمال اباد1بردسیرکرماننانوایی خانگی1520
طیبه موسی پور 

بردسیری
سایر100100

2عنبرآبادکرمانتولید نهال1521
عنبراباد روستای علی 

آبادقدیری
سایر500500عالم ابراهیم زادهبانک توسعه تعاون

4کرمانکرمانپرورش گاو1522
شهداد روستای ابراهیم 

آبادی
بانک کشاورزی

عباس ابراهیم 

آبادی
سایر500500

سایر400400عباس حسینخانیبانک کشاورزیرابر روستی گنجان2رابرکرماندامداری1523

بانک کشاورزیده زرد- کهنوج 5کهنوجکرمانگلخانه1524
عباس درویشی 

دیوانمراد
سایر500500

1525
پرورش دام 

سبک
سایر200200عباس رامیاربانک کشاورزی21بروات بلوار توحید ک2بمکرمان

1526
پرواربندی دام 

سبک
1نرماشیرکرمان

رستم اباد خیابان جمهوری 

8جمهووری ,
بانک کشاورزی

عباس رستم 

آبادی
سایر500500

سایر500500عباس رسولی رادبانک کشاورزیچترود روستای هوتک2کرمانکرمانپرورش بوقلمون1527

2ریگانکرمانکاشت یونجه1528
ریگان روستای عباس اباد 

سردار
سایر500500عباس رشیدیبانک کشاورزی

1529
دامداری 

روستایی
1رفسنجانکرمان

حسن اباد نوش اباد خسایان 

اصلی کوچه شهیدان رضایی
بانک توسعه تعاون

عباس فاتحی 

چنار
سایر490490

بانک کشاورزیراین روستای گودال1کرمانکرمانکاشت زعفران1530
عباس فکری 

راینی
سایر400400

1531
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیرستم اباد1نرماشیرکرمان

عباس قلعه خانی 

نژاد
سایر500500

1532
گلخانه سبزی و 

صیفی جات
سایر20001700عباس نجف ابادیصندوق کارآفرینی امیدسیرجان سعادت آباد2سیرجانکرمان

1533
خودکفایی 

کمیته امداد
1سیرجانکرمان

سیرجان هماشهر روستای 

سعادت
صندوق کارآفرینی امید

عباس نورمندی 

پور
سایر500300
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سایر250250عبداهلل بهشتی فربانک کشاورزیشهداد روستای استحکام4کرمانکرمانپرورش گاو1534

بانک توسعه تعاونبهرمان بعد از مزار بهرمان1رفسنجانکرماندامداری1535
عذرا عباسی شاه 

اباد
سایر450450

2ارزوییهکرمانپرورش گوسفند1536
قلعه نو موتور پمپ - ارزوییه

19شماره 
سایر500500عذری جوحیدهبانک کشاورزی

1عنبرآبادکرمانکاشت مرکبات1537
عنبراباد مردهک روستایی 

درچشمه
سایر500500عزیزاهلل خسرویبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای داورونوییه2زرندکرمانکاشت زعفران1538
عصمت ابول 

هادی دردری
سایر500500

بانک توسعه تعاونبردسیر روستای حیدر آباد2بردسیرکرماندامداری1539
عصمت پور مکی 

بردسیری
سایر300300

1540
کشت گیاهان 

دارویی
بانک کشاورزیروستای جزین2بمکرمان

عصمت جزینی 

زاده
سایر400400

1541
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیروستای خواجه عسکر2بمکرمان

عصمت جزینی 

زاده
سایر500500

2رفسنجانکرمانساندویچی1542
داوران خیابان امام خمینی 

کوچه شهید بمانی
بانک توسعه تعاون

عصمت شریفی 

داورانی
سایر450450

1543
خدمات تهیه 

غذا ،غذا رسانی
1رفسنجانکرمان

مهدی اباد سردار خیابان 

ابوالفضل جاده عرب اباد
سایر500500عقیل فرمنشبانک کشاورزی

بانک کشاورزیراین روستای توتک1کرمانکرمانپرورش گاو1544
علی ابراهیم 

صفری
سایر250250

سایر500500علی ابیلبانک کشاورزینرماشیر روستای قناد1نرماشیرکرمانپرورش گاو1545

سایر500500علی ازادی خالصصندوق کارآفرینی امیدقلعه گنج دوالب1قلعه گنجکرمانلبیاتی وخشکبار1546

2کوهبنانکرمانپرورش بز سانن1547
ده - پشتکوییه - کوهبنان

سیدها
بانک کشاورزی

علی اصغر ایزدی 

کمویی
سایر300300
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1548
اقامتگاه بوم 

گردی دال خانی
1بافتکرمان

خبر قلعه مرتضی - بافت 

6خیابان خلیج فارس کوچه 
سایر500500علی بهمن نژادبانک توسعه تعاون

1549
پرورش دام 

سبک
1نرماشیرکرمان

نرماشیر نظام شهر روستای 

جالل آباد
بانک کشاورزی

علی پور اسمعیل 

نژاد برواتی
سایر250250

1جیرفتکرمانپرورش گاو1550
روستای ساغری - جیرفت

کوچه مخابرات
سایر500500علی ترکیپست بانک

سایر200200علی توکلی گوکیبانک کشاورزیگلباف شهرک شهیدصدوقی1کرمانکرماندامداری1551

1552
پرورش دام 

سبک
سایر150150علی جزینی زادهبانک توسعه تعاونبروات اسفیکان2بمکرمان

سایر500500علی حاتمیبانک کشاورزیارزوییه2ارزوییهکرمانپرورش گوسفند1553

سایر300225علی حاجی زادهبانک کشاورزیبردسیر روستای مومن آباد1بردسیرکرماندامداری1554

بانک کشاورزیشهربابک روستای سهراب1شهربابککرماندامداری1555
علی 

خیرمندپاریزی
سایر250250

1556

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس50)

1بافتکرمان
دشتاب روستای - بافت

کشکوییه
سایر400400علی دلشادیبانک کشاورزی

سایر500500علی دهقانبانک کشاورزینرماشیر روستای سید آباد1نرماشیرکرماندامداری1557

1558
پرواربندی 

گوسفند
سایر240240علی رمضانیبانک کشاورزیفهرج روستای برج معاذ1فهرجکرمان

1559
خرید خودرو 

نیسان
1رفسنجانکرمان

علم اباد خیابان مسجد 

 جنب مسجد5کوچه 
پست بانک

علی زینلی نسب 

علم اباد
سایر500500
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1سیرجانکرمانپرورش دام1560
شهرک -روستای محمود اباد

1َامام رضا-امام رضا
صندوق کارآفرینی امید

علی شاهمرادی 

پورفریدونی
سایر500250

1561

پرورش 

گوسفند و دام 

سنگین

بانک کشاورزیکچل آباد- ارزوییه2ارزوییهکرمان
علی شاهی 

مریدی
سایر400400

سایر500500علی شکری زادهصندوق کارآفرینی امیدچاه دادخدا1قلعه گنجکرمانتعمیر تراکتور1562

1563

پرورش 

گوسفند و دام 

سنگین

سایر500500علی صادقیبانک کشاورزیمحمد آباد- ارزوییه2ارزوییهکرمان

1564
پرورش دام 

سبک
1نرماشیرکرمان

نرماشیر روستای عزیز اباد 

پایین
سایر500500علی عزیزآبادیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونکهنوج پایگاه عشایری3کهنوجکرماندامداری1565
علی علیدادی 

سلیمانی
سایر400400

2کرمانکرمانپرورش گاو1566
کرمان بخش چترود 

روستای گوچوییه
بانک کشاورزی

علی علیزاده علی 

ابادی
سایر500500

بانک کشاورزیریگان روستای جهان اباد1ریگانکرمانپرورش گوسفند1567
علی مالداری 

نسب
سایر300300

سایر200200علی محمدیبانک کشاورزیانار روستای مهدی آباد امین1انارکرمانپرواربندی بره1568

1569
پرواربندی 

گوسفند
سایر240240علی ملک آبادیبانک کشاورزیفهرج روستای مبارک آباد2فهرجکرمان

سایر250250علی ملکیبانک کشاورزیراین روستای ده ملک1کرمانکرمانپرورش گاو1570

1571

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس60)

1بافتکرمان
بزنجان روستای -بافت

مدروان
صندوق کارآفرینی امید

علی منظری 

توکلی
سایر500340



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

بانک کشاورزیشهربابک روستای مدوار1شهربابککرماندامداری1572
علی میرزایی 

سروشک
سایر250250

3کوهبنانکرماندامداری1573
کوهبنان روستای محمد 

آباد تره چی علی نوری
بانک کشاورزی

علی نوری 

سلطان آبادی
سایر400400

بانک توسعه تعاونروستای امیر آباد2بمکرمانخرازی1574
علیرضا حجت 

آبادی
سایر350350

1575
تولید وتعمیر 

مبل
1رفسنجانکرمان

مهدی اباد واحد نرسیده به 

26ولیعصر 
سایر490490علیرضا حمزه ایبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیقلعه گنج چیل اباد1قلعه گنجکرماندامپروری1576
علیرضا ساالری 

کهورزیری
سایر500500

1577
دامداری 

روستایی
صندوق کارآفرینی امید2روستای چاه یوسفغلی1سیرجانکرمان

علیرضا شکری 

پوربیدبستانی
سایر400400

1رفسنجانکرماندامداری1578
روستای عباس آباد اقا غفور 

خیابان امام حسین
بانک کشاورزی

علیرضا عبداهلل 

زاده کرمانی
سایر490490

بانک کشاورزیپابدانا روستای خانمکان3کوهبنانکرماندامپروری1579
علیرضا علیزاده 

تاج آبادی
سایر240240

سایر300300علیرضا قلندریبانک توسعه تعاونبردسیر روستای چهار طاق2بردسیرکرماندامداری1580

سایر200200علیرضا نیکوییبانک کشاورزیتخت خواجه- ارزوییه2ارزوییهکرمانپرورش گوسفند1581

بانک کشاورزیرابر روستای جنگل اباد1رابرکرماندامداری1582
عماد جعفری 

مهنی
سایر300300

بانک کشاورزیدهسرد خسروآباد- ارزوییه2ارزوییهکرمانپرورش گوسفند1583
عنایت اهلل 

خدادادی
سایر200200

بانک توسعه تعاونگلزار روستای شیرنک1بردسیرکرمانزنبور داری1584
عنایت محمدی 

انایی
سایر250250

1585
پرواربندی 

گوسفند
بانک کشاورزیفهرج روستای هاشم آباد2فهرجکرمان

عوض برجی 

کرکی نسب
سایر200200
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سایر200200عیسی رزمنده پوربانک کشاورزیچاه دادخدا کالت مالک1قلعه گنجکرمانکشاورزی1586

1587
پرورش دام 

مولد و گوشتی
بانک کشاورزیمنوجان روستای تجدانو1منوجانکرمان

عیسی ساالری 

تجدانو
سایر250250

سایر200200عیسی ستار زادهبانک توسعه تعاونروستای امیر آباد1بمکرمانباطری فروشی1588

2رودبارجنوبکرماندامداری1589

روستای - رودبار جنوب 

شهرک شهید - علی اباد 

طیاری

صندوق کارآفرینی امید
عیسی طیاری 

ایالغی
سایر400400

2رودبارجنوبکرمانخرید تراکتور1590
بخش -رودبارجنوب

روستای بویینگ-جازموریان
بانک کشاورزی

غالم محمد 

بونگی زاده
سایر500500

بانک کشاورزیراین موتور شهدای هفت تیر1کرمانکرمانپرورش گوساله1591
غالمرضا حاج 

محمدی راینی
سایر250250

سایر500500غالمرضا روانبانک کشاورزیریگان روستای سعد اباد1ریگانکرمانپرورش شتر1592

بانک کشاورزیروستای خواجه عسکر3بمکرمانتولیدنهال1593
غالمرضا شجاع 

حیدری
سایر500500

پست بانکمحمود آباد- ارزوییه2ارزوییهکرمانپرورش گوسفند1594
غالمرضا محمد 

نژادمیرجانی
سایر500500

بانک کشاورزیگلباف روستای نسک1کرمانکرماندامداری1595
غالمعباس 

ابراهیمی نسکی
سایر500500

سایر300300فاطمه خواجوییبانک توسعه تعاونبردیر روستای هجین1بردسیرکرماندامداری1596

سایر500500فاطمه دریجانیبانک کشاورزیروستای دربر2بمکرمانتولید نهال1597

1598

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس100)

1بافتکرمان
بزنجان روستای تاج - بافت

آباد
سایر500500فاطمه رجایی نژادپست بانک
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1نرماشیرکرماندامداری1599
نرماشیر روستای عزیز آباد 

پایین
بانک کشاورزی

فاطمه رشک 

رضوانی
سایر500500

سایر350350فاطمه رفیعبانک توسعه تعاونروستای دریجان1بمکرمانآرایشگری زنانه1600

بانک کشاورزی(لردخران)عنبراباد گلدشت1عنبرآبادکرمانکشت نهال1601
فاطمه علی 

توکلی
سایر500500

1رفسنجانکرماندامداری1602

کریم آباد علیا خیابان امام 

حسین جنب خانه بهداشت 

روستا

سایر500500فاطمه کوهیانبانک کشاورزی

1رفسنجانکرمانخرازی1603
الهیجان خیابان شهید 

حسینی
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه محی 

الدنی مسینان
سایر300150

1604

پرورش 

گوسفند و دام 

سنگین

2ارزوییهکرمان
صوغان روستای - ارزوییه

چک چک
بانک کشاورزی

فرامرز بهرامی 

کوهشاهی
سایر500500

2رودبارجنوبکرمانتعمیر تراکتور1605
روستای - رودبار جنوب 

عباس اباد مالرضا
سایر500500فرامرز دلیریصندوق کارآفرینی امید

2بردسیرکرماندامداری1606
بردسیر روستای ده بابک 

دشتکار
سایر300300فرامرز غربا پوربانک کشاورزی

1607
پرورش دام 

سبک
سایر250250فرشاد علی آبادیبانک کشاورزینظام شهر روستای جالل آباد1نرماشیرکرمان

1608
پرورش دام 

سبک وسنگین
1نرماشیرکرمان

شهرستان نرماشیر بخش 

روداب نظامشهر
سایر500500فرشاد محمودیبانک کشاورزی

1بافتکرمانپرورش گوسفند1609
بزنجان روستای آرن - بافت

سفلی
صندوق کارآفرینی امید

فرشاد منظری 

توکلی
سایر500340

1610

پرورش درختان 

میوه و فراوری 

انار

2ارزوییهکرمان
سیاه کوه روستای - ارزوییه

رزدر
بانک کشاورزی

فرنگیس شهابی 

نژاد
سایر500500
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1611

پرورش گل 

محمدی 

متر 18000)

(مربع

1بافتکرمان
کیسکان روستای - بافت

عین خاتون
بانک کشاورزی

فریبرز سلطانی 

نژاد
سایر400400

بانک کشاورزیروستای طرز1راورکرمانپرورش گوسفند1612
فریده نخعی 

فوزی
سایر500500

1613
پرواربندی 

گوسفندوگوساله
سایر400400قاسم رکن ابادیبانک کشاورزیفهرج روستای نعمت آباد2فهرجکرمان

2کرمانکرمانپرورش گاو1614
کرمان بخش چترود 

روستای بی بی حیات
صندوق کارآفرینی امید

قاسم غالمرضایی 

کهن
سایر200200

سایر250250قدمعلی دریجانیبانک کشاورزیروستای دهبکری2بمکرمانپرورش گوسفند1615

1616
پروش گوسفند 

بومی
1ریگانکرمان

-ریگان روستای کوه شاه 

پنج ستاره
سایر300300کافیه دارنگبانک کشاورزی

1617
پرورش دام 

سبک
سایر500500کامران رشیدیبانک کشاورزیاسالم آباد دسک- روستای 2بمکرمان

1کرمانکرمانخرازی1618
راین میدان انقالب پوشاک 

اراد
سایر500500کبری ابراهیمیپست بانک

1619

گلخانه 

هیدروپونیک 

سبزی و صیفی 

به مساحت 

مترمربع3000

4بمکرمان

میدان امام - بم - کرمان 

- خیابان شهریار - حسین 

74پالک 

سایر50005000کبری پایداریصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای تاریکماه-قلعه گنج1کرمانکرمانکشاورزی1620
کبری جرگه 

نارویی
سایر500500
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سایر500500کرامت ایران پوربانک کشاورزیارزوییه روستای محمود آباد2ارزوییهکرمانپرورش گوسفند1621

سایر300300کرامت سیستانیبانک کشاورزیبردسیر روستای ده لرز3بردسیرکرماندامداری1622

1623

کشت نهال و 

مرکبات و 

باغداری

سایر299299کشور درینیبانک کشاورزیعنبرآباد روستا گمرکان2عنبرآبادکرمان

بانک توسعه تعاونحاجی آباد1عنبرآبادکرمانکشت نهال1624
کلپوره شگرف 

نخعی
سایر500500

بانک توسعه تعاونکهنوج چاه مرید5کهنوجکرمانگلخانه1625
کلثوم شهریاری 

پور کوتک
سایر500500

1جیرفتکرماندامپروری1626
-بخش جبالبارز-جیرفت

روستای علی اباد هیشین
بانک کشاورزی

کمال الدین 

بیدشکی
سایر240240

1627
محصوالت 

گلخانه
سایر500500کیا پهلوانی نزادبانک کشاورزیکرمان عنبراباد مردهک1عنبرآبادکرمان

سایر500500کیوان آبیاربانک کشاورزینرماشیر روستای عزیز آبادباال1نرماشیرکرمانپرورش گاو1628

1629

پرورش 

گوسفندداشتی 

 رأسی40

1بافتکرمان
کرمان بافت گوغر روستای 

چهارطاق
بانک کشاورزی

گل اندام کریمی 

گوغری
سایر400400

سایر300300گل بور ترنجبانک کشاورزیبردسیر روستای ماهونک1بردسیرکرماندامداری1630

1631

کشت نهال و 

مرکبات و 

باغداری

سایر300300گلثوم چراغ چشمبانک کشاورزیجهادآباد2عنبرآبادکرمان

بانک توسعه تعاونبردسیر روستای آتشان2بردسیرکرماندامداری1632
گلستان 

سیستانی بدویی
سایر300300

1633
مکانیزاسیون 

کشاورزی
بانک کشاورزیچاه دادخدا زیارت گیاهان1قلعه گنجکرمان

گلی جاللی 

گیاهان
سایر500500
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بانک کشاورزیرستم اباد روستای خیر اباد1نرماشیرکرماندامداری1634
ماشاءاله خیر 

ابادی
سایر500500

1635
تعمیرماشین 

آالت
2کرمانکرمان

کاظم اباد بلوار کربال جنب 

پمپ بنزین قدیم
صندوق کارآفرینی امید

ماشاهلل 

مختارابادی
سایر300150

1قلعه گنجکرمانخرازی1636
-چاه دادخدا-قلعه گنج

روستای مزرعه
سایر500500مالک جعفریپست بانک

1637

خرید 

تراکتوربرای کار 

کشاورزی

سایر450450ماه خاتون اییدهبانک کشاورزیمنوجان چاه حسن1منوجانکرمان

1638
پرورش دام 

سبک وسنگین
1نرماشیرکرمان

شهرستان نرماشیر بخش 

روداب روستای جالل اباد
بانک کشاورزی

مجتبی جالل 

ابادی
سایر500500

1639

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس40)

1بافتکرمان
گوغر روستای - بافت 

چهارطاق
بانک کشاورزی

مجتبی حاج 

محمدی گوغری
سایر400400

سایر500500مجتبی خالصیبانک کشاورزیدوساری3عنبرآبادکرمانکشت خیارسبز1640

1641

تولیدکننده پیاز 

وبذر گل وگیاه 

زینتی

بانک کشاورزیستای شوراباد.فهرج ر1فهرجکرمان
مجتبی کریمی 

بم زاده
سایر240240

1642

پرورش 

گوسفند و دام 

سنگین

سایر500500مجید حاتمیبانک کشاورزیمحمد آباد- ارزوییه2ارزوییهکرمان

2رودبارجنوبکرمانکشت خیارسبز1643
روستای - رودبار جنوب 

عباس اباد(چاه دادعلی )
سایر500500مجید خانه گیربانک کشاورزی

2رودبارجنوبکرمانخرید تراکتور1644
روستای - رودبار جنوب 

علی اباد
سایر500500مجید خرمصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونبردسیر روستای آتشان2بردسیرکرماندامداری1645
مجید خسروی 

مشیزی
سایر300300
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1646
تولید صنایع 

دستی
سایر500250مجید شریفیصندوق کارآفرینی امیدراین بلوار معلم1کرمانکرمان

1647
پرورش دام 

سبک
2بمکرمان

بروات روداب غربی روستای 

تاج اباد
بانک کشاورزی

مجید محتشمی 

نژاد
سایر200200

سایر500500مجید نظام ابادیبانک کشاورزیمیر اباد ارجمند1نرماشیرکرمانپرورش گاو1648

بانک کشاورزیشهربابک دهستان پاقلعه1شهربابککرماندامداری1649
مجید یوسف 

زاده چناری
سایر200200

سایر500500محبوبه ارتونبانک کشاورزیکهنوج. فیض آباد1راورکرمانزعفران کاری1650

بانک توسعه تعاون8شهراباد شهریار 2راورکرمانپرورش گوسفند1651
محبوبه عباسی 

نژاد راوری
سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای خواجه عسکر1بمکرمانپرورش دام1652
محبوبه 

غالمحسین نژاد
سایر400400

بانک کشاورزیبردسیر روستای مومن آباد1بردسیرکرماندامداری1653
محسن اناری 

مومن آبادی
سایر300300

1654
پرورش 

زنبورعسل
سایر500500محسن آب ساالنصندوق کارآفرینی امیدمناطق چهارگنبد بلورد1سیرجانکرمان

1655
پرواربندی 

گوسفند
1فهرجکرمان

فهرج نگین کویر روستای 

علی آبادچاهدگال
سایر240240محسن آبورزبانک کشاورزی

1بمکرماندامداری سنتی1656
روستای دهبکری کوچه 

کهنو انتهای کوچه
سایر300300محسن باغگلیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیخضرآباد2عنبرآبادکرمانجالیزکاری1657
محسن حسین 

زاده گرمی
سایر300300

سایر400400محسن قلندریبانک توسعه تعاونبردسیر روستای چهار طاق2بردسیرکرمانزنبور داری1658

1شهربابککرماندامداری1659
 136شهربابک بنه یکه چاه 

ولی عصر
بانک کشاورزی

محسن 

کارگرقنات 

النوجی

سایر250250

سایر500500محسن کاوه ایبانک کشاورزیقلعه گنج چاه دادخدا1قلعه گنجکرماندامپروری1660



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 

1661

پرورش زنبور 

عسل 

(زنبورداری)

2رابرکرمان

استان کرمان شهرستان رابر 

دهستان - بخش هنزاء 

روستای ابراهیم - جواران 

آباد

سایر300300محمد افضلی ننیزبانک کشاورزی

2بردسیرکرماندامداری1662
بردسیر عشایر روستای 

خرمنده
بانک توسعه تعاون

محمد بهزادی 

گودری
سایر200200

1663
پرواربندی دام 

سبک
سایر250250محمد پارسابانک کشاورزینرماشیر روستای فردوسیه1نرماشیرکرمان

2رودبارجنوبکرمانتعمیر تراکتور1664
روستای - رودبار جنوب 

ناصراباد
سایر500500محمد تارینصندوق کارآفرینی امید

1سیرجانکرمانپرورش گوسفند1665
- جاده سیرجان شیراز 

روستای چاه دراز
صندوق کارآفرینی امید

محمد تانوردی 

نسب
سایر500250

1شهربابککرماندامداری1666
شهربابک بنه یکه چاه 

شهید مطهری
بانک توسعه تعاون

محمد تقی زاده 

کنگ
سایر400400

بانک کشاورزیرابر زوستای ینه سوخته1رابرکرماندامداری1667

محمد جواد 

شمس الدینی 

لری

سایر300300

1نرماشیرکرماندامداری1668
نرماشیر قاسم اباد کوچه 

علمدار
بانک کشاورزی

محمد حسین 

چهار دانگی
سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای مهر آباد2بمکرماندامداری سنتی1669
محمد حسین 

رشیدی
سایر250250

بانک کشاورزینرماشیر علی اباد1نرماشیرکرماندامداری1670
محمد حسین 

سعادتی نژاد
سایر500500

2زرندکرمانپرورش گاو1671
روح اباد خ شهید مهمدی 

محمدی
بانک کشاورزی

محمد حسین 

عرب نصرت 

آبادی

سایر500500

1بردسیرکرماندامداری1672
بردسیر الله زار روستای 

جانی آباد
سایر300300محمد خنامانیبانک توسعه تعاون
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1673
پرورش دام 

سبک
سایر500500محمد دانشپوربانک توسعه تعاونروستای باغچمک1بمکرمان

1674
پرورش دام 

سبک
سایر500500محمد رامشکبانک کشاورزینرماشیر روستای فردوسیه1نرماشیرکرمان

1نرماشیرکرماندامداری1675
نرماشیر روستای میراباد 

ارجمند
بانک کشاورزی

محمد رضا 

ابراهیم آبادی
سایر250250

2رابرکرماندامداری1676
رابر روستای قدرودخانه نیم 

رودی
بانک کشاورزی

محمد رضا 

جعفری
سایر400400

بانک کشاورزیفاریاب شاریماه1فاریابکرمانپرورش گوسفند1677
محمد رضا 

ساالرکیا
سایر200200

1فاریابکرمانپرورش گوسفند1678
فاریاب روستای اسالم 

آبادچاه نارنج
بانک کشاورزی

محمد رضا 

یوسفی
سایر500500

1679
پرورش گاو و 

گوسفند
صندوق کارآفرینی امیدروستای عزت آباد1سیرجانکرمان

محمد رضایی 

لری
سایر500250

1680
محل پذیرایی 

روستایی
بانک توسعه تعاونروستای خواجه عسکر2بمکرمان

محمد رمضانی 

نژاد
سایر500500

2رودبارجنوبکرمانخرید تراکتور1681
روستای - رودبار جنوب 

سعید اباد
سایر390390محمد رهبریصندوق کارآفرینی امید

1682
پرورش دام 

سبک وسنگین
1نرماشیرکرمان

شهرستان نرماشیر بخش 

روداب روستای سیف اباد
سایر150150محمد روشنیبانک کشاورزی

سایر200200محمد ستوبربانک کشاورزیرابر روستای گنجان1رابرکرماندامداری1683

1بافتکرمانپرورش گل1684
کیسکان روستای - بافت

کرین
بانک کشاورزی

محمد سلطانی 

نژاد
سایر500500

1فاریابکرمانپرورش گوسفند1685
فاریاب روستای چاه شم 

سرگریچ
سایر500500محمد سلیمانیبانک کشاورزی

1686

پرورش 

گوسفند و دام 

سنگین

سایر500500محمد شهابی نژادبانک کشاورزیقادرآباد- ارزوییه2ارزوییهکرمان
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بانک کشاورزیشهداد روستای شورآباد4کرمانکرماندامداری1687
محمد شورآبادی 

تکابی
سایر250250

1بافتکرمانپرورش شترمرغ1688
کرمان بافت روستای فهیم 

اباد
بانک کشاورزی

محمد صادقی 

سیه بنوییه
سایر400400

سایر500500محمد صالحی نیابانک کشاورزیرابر روستای میدان1رابرکرمانپرورش گوسفند1689

1شهربابککرماندامداری1690
شهربابک بنه یکه چاه 

شهید بهشتی
بانک کشاورزی

محمد عباسیان 

مقدم
سایر200200

بانک کشاورزیشهربابک روستای علی آباد1شهربابککرماندامداری1691
محمد علی 

احمدپورگهرت
سایر250250

1692
پرواربندی دام 

سبک و سنگین
1نرماشیرکرمان

نرماشیر نظام شهر روستای 

همت آباد
بانک کشاورزی

محمد علی 

مشکی
سایر500500

1693
پرورش گاو 

بومی
2ریگانکرمان

ریگان گنبکی روستای 

بهتراباد
سایر500500محمد غالمیبانک کشاورزی

1694
پرورش دام 

سبک وسنگین
1نرماشیرکرمان

شهرستان نرماشیر بخش 

روداب روستای محمداباد 

شیخ

سایر500500محمد قلعه خانیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیمحمود آباد- ارزوییه2ارزوییهکرمانپرورش گوسفند1695
محمد محمد 

نژاد میرجانی
سایر500500

1696
مکانیزاسیون 

کشاورزی
1قلعه گنجکرمان

قلعه گنج چهل منی 

روستای شهید اباد
بانک کشاورزی

محمد محمدی 

توریگی
سایر500500

1697

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس35)

1بافتکرمان
دشتاب روستای - بافت

کشکوییه
بانک کشاورزی

محمد محمدی 

نژاد
سایر400400
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1698

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس60)

1بافتکرمان
بزنجان روستای - بافت

مدروان
بانک کشاورزی

محمد منظری 

توکلی
سایر500500

1699
پرورش دام 

سبک و سنگین
سایر500500محمد میرزادهبانک کشاورزیرستم اباد1نرماشیرکرمان

1700
پرواربندی 

گوسفند
1فهرجکرمان

فهرج روستای شهیدجهان 

آبادیان
بانک کشاورزی

محمدباقر رکن 

آبادی
سایر240240

1شهربابککرماندامداری1701
شهربابک بنه یکه چاه امام 

سجاد
بانک کشاورزی

محمدتقی بیگی 

شهربابکی
سایر250250

1انارکرمانپرورش گوسفند1702
روستای شاهم آباد خیابان 

اصلی
بانک کشاورزی

محمدجواد 

غیاثی شاهم 

آبادی

سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای کاظم اباد1سیرجانکرمانکشت زعفران1703
محمدجواد نژاد 

صالحی
سایر500250

بانک توسعه تعاونشهربابک خاتون آباد1شهربابککرماندامداری1704
محمدحسن 

فارسی زیدآبادی
سایر400400

1705
پرورش دام 

سبک
2بمکرمان

بروات روداب غربی روستای 

طرز
بانک کشاورزی

محمدحسین نیاء 

بلوچ
سایر300300

بانک کشاورزیبردسیر روستای آتشان2بردسیرکرماندامداری1706
محمدرضا شاه 

حیدری پور
سایر300300

1کرمانکرمانخرازی1707
کرمان بخش چترود شهر 

29کاظم ابادبلوار امام ک 
پست بانک

محمدرضا 

مختارابادی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدقلعه گنج روستای زر1قلعه گنجکرمانپرورش گوسفند1708
محمدعلی پالش 

ناصری
سایر500200



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 

2کرمانکرمانپروش ماهی1709
گلباف خیابان امام انتهای 

خیابان محله سراسیاب خان
سایر500500محمدعلی نکوییبانک کشاورزی

بانک کشاورزیحتکن روستای سرباغ1زرندکرمانگاوداری1710
محمدمهدی 

گلستانی حتکنی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدقلعه گنج روستای میانده1قلعه گنجکرماناحداث گلخانه1711
محمود احمدی 

کهنعلی
سایر12001200

1712
پرورش دام 

سبک
1بمکرمان

روستای دهبکری سر میدان 

3کوچه امام رضا 
بانک توسعه تعاون

محمود افشاری 

پور
سایر200200

بانک کشاورزیریگان رحمت اباد2ریگانکرمانپرورش طیور1713
محمود چراغی 

پور
سایر500500

بانک کشاورزیروستای تک زه1سیرجانکرمانپرورش گوسفند1714
محمود محمدی 

نژاد
سایر400400

1715

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس30)

1بافتکرمان
کیسکان - بزنجان- بافت

روستای باغ ملک
بانک کشاورزی

مختار سلطانی 

نژاد
سایر400400

2رودبارجنوبکرمانتعمیر تراکتور1716
روستای - رودبار جنوب 

سعید اباد
سایر500500مختار شیرزادیبانک کشاورزی

1717

پرورش 

گوسفند و دام 

سنگین

بانک کشاورزیصوغان دشت ده- ارزوییه2ارزوییهکرمان
مراد میرزاده 

کوهشاهی
سایر500500

سایر100100مرتضی پیامبانک کشاورزیرابر روستای سیه بنوییه1رابرکرماندامداری1718

1719
پرورش 

گوسفند بومی
1ریگانکرمان

ریگان روستای حسین اباد 

رودشور
بانک کشاورزی

مرتضی تکاپوی 

مرادی
سایر300300

1ریگانکرمانتولید نهال1720
ریگان روستای عباس اباد 

سردار
بانک کشاورزی

مرتضی حقیقی 

کیا
سایر500500
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1721

پرورش 

گوسفند و دام 

سنگین

سایر500500مرتضی رجبی پوربانک کشاورزیدهسرد خسروآباد- ارزوییه2ارزوییهکرمان

1722
دامداری 

روستایی
1رفسنجانکرمان

کمال آباد نوق خیابان قایم 

2
بانک کشاورزی

مرتضی عسکری 

حصنی
سایر400400

بانک کشاورزیریگان روستای سلطان اباد1ریگانکرمانکشت نهال1723
مرتضی 

غالمشاهی
سایر500500

1724

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس40)

1بافتکرمان
بزنجان روستای ، - بافت

آرن سفلی
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی منظری 

توکلی
سایر500340

1راورکرمانپرورش گوسفند1725
. حرجند . کوهساران 

خیابان شهید هادی پور
بانک توسعه تعاون

مرتضی ناصری 

حرجندی
سایر500500

1726
فروشگاه لوازم 

کشاورزی
2جیرفتکرمان

جیرفت روستای علی اباد 

کوچه شهید ساالری
سایر500500مرضیه افشاریبانک کشاورزی

1727

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس80)

1بافتکرمان
دشتاب روستای - بافت

کشکوییه
سایر400400مریم اباذریبانک کشاورزی

2رودبارجنوبکرماندامداری1728
- زهکلوت - رودبار جنوب 

روستای حسین اباد
بانک کشاورزی

مریم بامری چاه 

بید
سایر500500

1729
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیرابر روستای جواران1رابرکرمان

مریم جهانشاهی 

جواران
سایر500500

1730
- دامداری 

گاوداری
سایر500500مریم خانه گیرصندوق کارآفرینی امید-روستای عباس اباد 2رودبارجنوبکرمان

بانک توسعه تعاونشهربابک ، روستای استبرق1شهربابککرماندامداری1731
مریم روزبهی 

بابک
سایر350350



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 

1بردسیرکرماندامداری1732
بردسیر قلعه عسکر روستای 

باغ حاجی
سایر400400مریم صفر پوربانک توسعه تعاون

1733
دامداری 

روستایی
1رفسنجانکرمان

همت اباد نوق خیابان شهید 

جعفریان
بانک کشاورزی

مریم طالبی 

رفسنجان
سایر400400

سایر500500مژده اسحقیپست بانکروستای امیر آباد2بمکرمانپرورش گاو1734

1735
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیروستای قطب آباد- بروات 1بمکرمان

مسعود اماندای 

قطب آبادی
سایر200200

سایر500500مسعود روهینابانک توسعه تعاونریگان روستای بمبویان1ریگانکرمانتولید نهال1736

4بافتکرمانتوسعه آشپزخانه1737
شهرستان بافت روستای 

مغوییه
پست بانک

مسعود سلطانی 

نژاد
سایر500500

بانک کشاورزیخیر اباد-قلعه گنج1قلعه گنجکرماندامپروری1738
مسعود طاهری 

فرد
سایر500500

1سیرجانکرماندرودگری1739
روستای فخراباد خ شهید 

میرزایی
صندوق کارآفرینی امید

مسعود فخرابادی 

پور
سایر500500

1نرماشیرکرماندامداری1740
شهرستان نرماشیر بخش 

روداب روستای مهدی اباد
سایر500500مسعود قلندریبانک کشاورزی

بانک کشاورزیرستم اباد شهید چمن1نرماشیرکرمانپرورش گاو1741
مسلم اویسی 

رحمت ابای
سایر500500

5کهنوجکرمانگلخانه مکانیزه1742
کهنوج چاه مرید روستای 

ریگ زردان
بانک کشاورزی

مسلم لطفی 

مهروییه
سایر500500

1743
پرورش دام 

مولد و گوشتی
سایر310310مصطفی حیدریبانک کشاورزیروستای سرگرو2منوجانکرمان

سایر500500مصیب آذرآبادبانک کشاورزیکهنوج شهرک وکیل آباد5کهنوجکرمانگلخانه1744

سایر300300مطهره بالغبانک توسعه تعاونبردسیر روستای الیه داران2بردسیرکرماندامداری1745

سایر250250مطهره بهرمنبانک کشاورزیکهنوج روستای کل مغک5کهنوجکرماننخلستان خرما1746

1ریگانکرمانیونجه کاری1747
ریگان روستای علی اباد 

پشت ریگ
بانک کشاورزی

مظفر مسافر زاده 

پشت ریگی
سایر250250
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1748

پرورش گل 

 1)محمدی 

(هکتار

1بافتکرمان
بزنجان روستای - بافت

برکنان
بانک کشاورزی

معصومه امام 

بخش لک
سایر150150

1749
پرورش گاو 

شیری
1بمکرمان

کرمان بم خواجه عسکر خ 

پروین اعتصامی کوچه 

هنرستان حضرت رقیه

سایر300300معصومه دریجانیبانک توسعه تعاون

1راورکرمانپرورش گوسفند1750
روستای . بخش کوهساران

هجدک
سایر300300معین نیک نفسپست بانک

1751
محصوالت 

گلخانه ای
سایر500500مقداد ساالریبانک کشاورزیجیرفت روستای دوبنه2جیرفتکرمان

1752
پرورش 

گوسفند بومی
بانک کشاورزیریگان روستای شریک اباد1ریگانکرمان

منصور ابراهیمی 

پرمکی
سایر500500

1753

طرح بسته 

بندی آجیل و 

حبوبات

4شهربابککرمان
 جاده 5شهربابک کیلومتر 

رباط
سایر40004000منصور اسالمیبانک کشاورزی

1754
دامداری 

روستایی
1رفسنجانکرمان

الهیجان فخر اباد کوچه 

14شهید بشکوهی 
صندوق کارآفرینی امید

منصور امینی 

رنجبر
سایر500500

پست بانکبم روستای جزین1بمکرمانپرورش گوسفند1755
منصور جزینی 

زاده
سایر200200

1نرماشیرکرماندامداری1756
نرماشیر نظام شهر روستای 

مومن آباد
بانک کشاورزی

منصور حسین 

زاده مومن ابادی
سایر250250

1757
پرواربندی 

گوسفند
بانک کشاورزیفهرج روستای شورآباد2فهرجکرمان

منصور خدادادی 

خیرآبادی
سایر240240

1758
پرورش گاو 

شیری
سایر400400منصور سبک خیزبانک کشاورزیچاه زیارت1فاریابکرمان

1نرماشیرکرمانخرید بکهو لودر1759
نرماشیر روستای عزیز آباد 

پایین
بانک کشاورزی

منصور عزیز 

آبادی
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

بانک کشاورزیرابر2رابرکرماندامداری1760
منصور علیدادی 

سلیمانی
سایر500500

بانک کشاورزیشهربابک خاتون آباد1شهربابککرماندامداری1761
منصور قاسمی 

نژادجالل آباد
سایر250250

سایر500500منصور کرمیبانک کشاورزیچاه دادخدا بندچاه رضا1قلعه گنجکرمانکشت نهال1762

1763

پرورش 

گوسفند و دام 

سنگین

بانک کشاورزیدهسرد- ارزوییه2ارزوییهکرمان
منصوره قاسمی 

نژاد
سایر500500

1764

پرورش 

گوسفند و دام 

سنگین

بانک کشاورزیمحمدآباد- ارزوییه2ارزوییهکرمان
منوچهر دهقانی 

دشت آبی
سایر500500

سایر300300منوره علیمرادیبانک توسعه تعاونبردسیر روستای قلعه عسکر2بردسیرکرماندامداری1765

1766
کشاورزی نخل 

خرما
بانک کشاورزیروستای چراغ اباد1قلعه گنجکرمان

مه گل جرگه 

نارویی
سایر500500

1767

پرورش گل 

 1)محمدی 

(هکتار

1بافتکرمان
جمیل آباد روستای - بافت

گیجوییه
بانک کشاورزی

مهدی اشرف 

زاده افشار
سایر400400

سایر350350مهدی افروزیبانک کشاورزیراین خ جماران2کرمانکرمانزنبورداری1768

1769

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس40)

1بافتکرمان
بزنجان روستای - بافت

چغارچوییه
بانک کشاورزی

مهدی امینی 

زاده بزنجانی
سایر400400

سایر250250مهدی آبینبانک کشاورزینرماشیر روستای جنت آباد1نرماشیرکرماندامداری1770

1نرماشیرکرمانپرورش گاو1771
نرماشیر روستای حسین اباد 

درختی
سایر500500مهدی بیت الهیبانک کشاورزی

سایر300300مهدی بیرمی نیابانک کشاورزیبردسیر روستای ده جمعه2بردسیرکرماندامداری1772
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1773
پرواربندی 

گوسفند
بانک کشاورزیفهرج روستای دهنوبهزادی1فهرجکرمان

مهدی پورمرادی 

جرجندی
سایر240240

1774
پرورش دام 

سبک
2بمکرمان

بروات روداب غربی روستای 

طرز
سایر200200مهدی پورمکیبانک کشاورزی

1775
مکانیزاسیون 

کشاورزی
1قلعه گنجکرمان

قلعه گنج روستای - کرمان 

ریگ متین
سایر500500مهدی چکینبانک کشاورزی

بانک کشاورزینرماشیر روستای ارجمند1نرماشیرکرمانپرورش گوسفند1776
مهدی حاجی 

زاده
سایر500500

2بمکرمانپرورش گاو1777
بروات روداب غربی روستای 

تورنج
بانک کشاورزی

مهدی دهقان 

کروکی
سایر300300

1ریگانکرمانکاشت درخت1778
ریگان روستای علی اباد 

پشت ریگ
بانک کشاورزی

مهدی زعیم زاده 

پشتریگی
سایر250250

بانک کشاورزیریگان روستای شوق اباد1ریگانکرمانپرورش گوسغند1779
مهدی 

کدخدامنش
سایر300300

بانک کشاورزیشهربابک روستای دنبه1شهربابککرماندامداری1780
مهدی محمودی 

دهشتران
سایر250250

1781
پرورش دام 

سبک
سایر250250مهدی مشکیبانک کشاورزینظام شهر روستای همت آباد1نرماشیرکرمان

1782

ایجاد اقامتگاه 

بوم گردی 

وگردشگری

صندوق کارآفرینی امیدرابر روستای گنجان3رابرکرمان
مهدی 

میرگنجانی
سایر15001500

بانک توسعه تعاونروستای امیر آباد3بمکرمانکشت نهال1783
مهدیه ابراهیمی 

رحمانی
سایر500500

1784
خرده فروشی 

مرغ و ماهی
بانک توسعه تعاونروستای دهبکری جنب بانک1بمکرمان

مهدیه قریه 

میرزایی
سایر300300
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2کوهبنانکرماندامپروری1785
کوهبنان روستای ندیگاهن 

(عصر نو)
سایر400400مهدیه هاشم پوربانک کشاورزی

1786

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس40)

1بافتکرمان
فتح آباد - گوغر- بافت

روستای گهوییه
بانک کشاورزی

مهرآفرین 

رضوانی پور
سایر230230

بانک توسعه تعاونشهربابک روستای مهرآباد1شهربابککرماندامداری1787
مهرداد رستمی 

استبرق
سایر200200

1788
اقامتگاه بوم 

گردی
5ریگانکرمان

روستای ناصراباد ...ریگان

چهگواری
سایر10001000مهری پارساصندوق کارآفرینی امید

2ریگانکرمانپرورش گوسفند1789
ریگان روستای حجت اباد 

گنبکی
سایر300300مهری راه دانبانک توسعه تعاون

5کهنوجکرمانگلخانه1790
- چاه مرید - کهنوج 

روستای کهور میری
بانک کشاورزی

مهری ساالری 

دیوانمراد
سایر500500

سایر500500مهین ماریکیبانک کشاورزیرابر روستای باغ میری1رابرکرماندامداری1791

1792
سرویس و برقی 

پمپ آب
سایر500500موسی رهیبانک کشاورزیمنوجانچاه موزی5منوجانکرمان

سایر460460میثم اتابکیبانک توسعه تعاونروستای خواجه عسکر2بمکرمانپوشاک1793

1794
خدمات 

زنبورداری
سایر300300میثم راست بودبانک کشاورزیراین خیابان ولی عصرعج1کرمانکرمان

5کهنوجکرمانگلخانه1795
کهنوج تلمبه حسین نصر 

دست غیب
بانک کشاورزی

میثم مفرد وکیل 

آبادی
سایر500500

سایر240240میثم هادی زادهبانک کشاورزیفهرج روستای امیریه1فهرجکرمانتولیدنهال1796

صندوق کارآفرینی امیدروستای بید خواب1سیرجانکرمانگوسفند داشتی1797
میالد حسن پور 

لری
سایر500250

بانک کشاورزیسنگ لکی- ارزوییه2ارزوییهکرمانپرورش گوسفند1798
میالد حمزه نژاد 

پلنگ آبادی
سایر200200

1کرمانکرمانپرورش گوسفند1799
روستای فرح اباد جاده 

عباسعلی جنب تلمبه اب
سایر500500میالد قلندریپست بانک
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1800
پرورش گاو 

شیری
سایر300300میالد کیان مهربانک توسعه تعاونروستای بیدران1بمکرمان

1جیرفتکرمانپرورش گاو1801
-دهستان دلفارد-جیرفت

روستای دره ای
صندوق کارآفرینی امید

نادر رفیعی 

ساردویی
سایر500500

سایر250250نادعلی عطاالهیبانک کشاورزیشهربابک روستای استبرق1شهربابککرماندامداری1802

سایر400400نازی دلیربانک توسعه تعاونروستای خواجه عسکر2بمکرمانآرایشگری زنانه1803

سایر500500ناصر بمبویانیبانک کشاورزیریگان خیابان معلم2ریگانکرمانپرورش گوسفند1804

بانک کشاورزیشهداد روستای شفیع آباد4کرمانکرماندامداری1805
ناصر مهدی 

آبادی
سایر250250

سایر250250ناهید جاللیبانک کشاورزیفاریاب ریحان اباد1فاریابکرمانپرورش بز1806

بانک کشاورزیرابر روستای باغ میری1رابرکرمانگاوداری1807
نجاتعلی ماریکی 

مهنی
سایر300300

1808
دامداری 

روستایی
1رفسنجانکرمان

همت اباد علیا خیابان شهدا 

6
بانک توسعه تعاون

نجمه اسماعیل 

بافتی کریم اباد
سایر500500

1جیرفتکرمانلبنیاتی خشکبار1809
جیرفت روستا علی اباد 

سازمان
سایر500400نجمه رییسیصندوق کارآفرینی امید

2ارزوییهکرمانپرورش گوسفند1810
صوغان روستای - ارزوییه

1چک چک شماره
بانک کشاورزی

نسرین قاسمی 

نژاد رایینی
سایر500500

1جیرفتکرماندامپروری1811
بخش ساردوییه روستای 

حسین اباد خون سرخ
بانک کشاورزی

نصیر رنجبری 

نسب
سایر200200

بانک کشاورزی115روستای بارگاه زیر 5کهنوجکرمانپرورش مرکبات1812
نظر میرشکاری 

دهکهان
سایر250250

1813
پرورش گل 

محمدی
سایر500500نعمت اهلل مقبلیبانک کشاورزیرابربندر هنزا1رابرکرمان

1814
پرواربندی 

گوسفند
1فهرجکرمان

فهرج روستای دشتوییه 

پایین
سایر240240نواب برجیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1815
گلخانه صیفی 

جات
بانک کشاورزیروستا عالالدینی-جیرفت1جیرفتکرمان

نوربی بی 

قلندرنژاد
سایر500500

بانک کشاورزیکهنوج کوتک پایین5کهنوجکرمانگلخانه1816
نوری صادقی 

چاه نصیر
سایر500500

2رودبارجنوبکرمانپرورش گوسفند1817
روستای - رودبار جنوب 

سیاه کهور
سایر500200هاجر بندرزهیصندوق کارآفرینی امید

سایر300300هاجر عبدلی زادهبانک توسعه تعاونبردسیر روستای جانی آباد1بردسیرکرماندامداری1818

1819
پرواربندی دام 

سبک
1نرماشیرکرمان

نرماشیر نظام شهر روستای 

عنایت آباد
بانک کشاورزی

هادی ابراهیم 

ابادی
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای طرز- بروات 1بمکرماندامداری سنتی1820
هادی جرجندی 

نیا
سایر200200

بانک کشاورزیچاه زیارت1فاریابکرمانپرورش گوسفند1821
هادی حیدری 

نژاد
سایر400400

3زرندکرماندرودگری1822
جالل آباد شهرک سید 

احمد خمینی
صندوق کارآفرینی امید

هادی رحمانی 

نعیم آبادی
سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای دهبکری2بمکرمانلبناتی1823
هادی سیدی 

مرغکی
سایر500500

بانک توسعه تعاونکوهبنان روستای ده خواجه2کوهبنانکرماندامپروری1824
هادی طهماسبی 

کوهبنانی
سایر500500

بانک کشاورزیشهربابک روستای زاروییه1شهربابککرماندامداری1825
هادی منگلی 

زارویی
سایر250250

1ریگانکرمانکشاورزی1826
ریگان روستای عباس اباد 

سردار
سایر400400هاشم پریداربانک کشاورزی

بانک کشاورزیشهداد روستای حجت آباد4کرمانکرمانپرورش گاو1827

هاشم 

کدخدارشید 

آبادی

سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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بانک کشاورزیگلباف روستای سعداباد1کرمانکرمانپرورش گاو1828
وحید جمالی 

سعدابادی
سایر400400

1829
پرورش گل 

محمدی
بانک کشاورزیرابر روستای ننوک1رابرکرمان

وحید زارع 

منصوری
سایر300300

1830
پرورش دام 

سبک
2بمکرمان

بروات نظام شهر روستای 

فقیر اباد
سایر200200وحید ساالریبانک کشاورزی

1831
پرواربندیگوسفن

د
بانک کشاورزیفهرج روستای جهان آباد2فهرجکرمان

وحید طبسی 

نژادباغچمک
سایر240240

سایر400400وحید هاتفی کیاپست بانکروستای امیر آباد1بمکرمانمواد غذایی1832

سایر500500وهب دولتی زهبانک کشاورزیکهنوج روستای زه5کهنوجکرمانکشاورزی1833

1834
مکانیزاسیون 

کشاورزی
سایر500500یداله سهرابیبانک کشاورزیچهل منی تمبت باال1قلعه گنجکرمان

سایر300300یعقوب فیروزیبانک کشاورزیرابر1رابرکرماندامداری1835

سایر500500یوسف آشورزادهبانک کشاورزیریگان روستای میراباد1ریگانکرمانتولید نهال1836

2رودبارجنوبکرمانخرید تراکتور1837
روستای - رودبار جنوب 

ابسردوییه
سایر500500یوسف دژمان نیابانک کشاورزی

1838

پرورش گل 

 3)محمدی 

(هکتار

1بافتکرمان
کرمان ارزوییه سیاه کوه 

روستای چاه انجیر
سایر500500یوسف شهابی نژادبانک کشاورزی


