
شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1000500 اقبال یخدانیپست بانکمیبد2میبدیزدصنایع دستی1
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2

پرورش 

نژاد )گوسفند 

به  (افشاری

ظرفیت بیست 

راس مولد

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

رحمت آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم پورجعفرصندوق کارآفرینی امید

3
تولید مصنوعات 

چوبی
پست بانکروستای مبارکه-بافق6بافقیزد

ابراهیم تشکری 

بافقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

4
طرح توسعه ای 

پالستیک
1اشکذریزد

یزد خضر آباد جنب پمپ 

بنزین
پست بانک

ابراهیم قاسمی 

خضرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت1450900

3ابرکوهیزدبوم گردی5
ابرکوه روستای تیزک قلعه 

تیزک
20002000ابوالفضل امیدپناهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6
تولید فرش 

دستباف متمرکز
پست بانکیزد، فهرج جنب پست بانک25یزدیزد

ابوالفضل باقری 

فهرجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت30002500

7
پرورش گل 

محمدی
1خاتمیزد

یزد خاتم هرات روستای 

سیاهوییه
وزارت جهاد کشاورزی500500ابوالفضل تنهاپست بانک

8

پرورش بز 

اصالح نژاد 

سانن و مورسیا 

 راس5

بانک کشاورزیبهاباد روستای بنیز1بهابادیزد
ابوالفضل توکلی 

بنیزی
وزارت جهاد کشاورزی200200

9
پرورش شتر 

 نفری50
2تفتیزد

استان یزد شهرستان تفت 

بخش مرکزی دهستان 

دهشیر روستا چاه بیکی

بانک کشاورزی

ابوالفضل 

جوهری فیض 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی15001500

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

احداث جایگاه 

پرورش 

 15گاوشیری 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی35001750ابوالفضل خودبانک کشاورزیمهرآباد2میبدیزد

11

ایجاد اقامتگاه 

بوم گردی خانم 

جان

بانک توسعه تعاونابرکوه روستای شهرسب3ابرکوهیزد
ابوالفضل زارع 

زاده شهرسبی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

12

احداث واحد 

تولید پوشاک 

ورزشی

3مهریزیزد

خورمیز علیا جنب -مهریز

شرکت تعاونی منزل رضا 

سعید زاده

پست بانک
ابوالفضل 

سعیدزاده یزدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت40003800

13

خرید گاو 

 راس 2شیری 

اصالح نژادی 

سمینتال

وزارت جهاد کشاورزی200200ابوالفضل شفیعیبانک کشاورزیبهاباد روستای کویجان1بهابادیزد

14
گردشگری وبوم 

گردی
25001060ابوالفضل طاهر نیابانک کشاورزیمیبد روستای مرور6میبدیزد

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

15
تولید دربهای 

چوبی
2یزدیزد

-بلوارامام حسین - اکرم آباد

 کوچه سنگ بری زینیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400ابوالفضل علی پوربانک توسعه تعاون

16
پرورش دهنده 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدابرکوه مریم اباد1ابرکوهیزد

ابوالفضل فتاحی 

مریم ابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

17

نوسازی واحد 

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد افشاری 

 راس50

2خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

قدمگاه
بانک کشاورزی

ابوالفضل 

محمودی میمند
وزارت جهاد کشاورزی980980
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18
پرورش دهنده 

گوسفند و بز
1اشکذریزد

رستاق روستای شرف آباد 

12کوچه
صندوق کارآفرینی امید

ابوالفضل 

میرجلیلی
وزارت جهاد کشاورزی180180

1ابرکوهیزدزنبورداری19

ابرکوه خیابان سعدی کوچه 

شهید علی محمد فالحزاده 

3پالک 

وزارت جهاد کشاورزی500500ابوالفضل نادعلیبانک کشاورزی

20
آزمایشگاه آب و 

خاک کشاورزی
1میبدیزد

میبد دهستان شهدا بخش 

مرکزی روستای حجت آباد
وزارت جهاد کشاورزی15001500ابوالفضل نعیمیپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدخضرآباد1اشکذریزدسوپرلبنیاتی21
ابوالفضل نوری 

خضرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

22

پرورش گاو 

 راس 20شیری 

سیمنتال

2تفتیزد

تفت روستای چم مجتمع 

گاوداریهای چم گاو شیری 

ابویی

صندوق کارآفرینی امید
ابوالقاسم ابویی 

مهریزی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

23
مجتمع خدمات 

رفاهی بین راهی
20ابرکوهیزد

ایرکوه کیلومتر ده جاده 

ابرکوه یزد جنب مسجد امام 

(ره)خمینی 

2000015150ابوالقاسم پرهامپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

24

کاشت و 

پرورش گل 

محمدی

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

قدمگاه
بانک توسعه تعاون

ابوالقاسم 

پورباقریان هراتی
وزارت جهاد کشاورزی500500

25
پرورش گل 

محمدی
1خاتمیزد

یزد خاتم هرات روستای 

هاشم آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500ابوالقاسم تقواییپست بانک

26

گلخانه 

سبزیجات و 

صیفی

3اشکذریزد
یزد اشکذر اسالم اباد چاه 

بحرینی
وزارت جهاد کشاورزی18001700ابوالقاسم رحیمیبانک کشاورزی

27
تولیدی فراورده 

های کنجدی
1اردکانیزد

اردکان میدان امام حسین 

 بزرگراه خیرخواه 6کیلومتر 

روستای زردگ

صندوق کارآفرینی امید
احسان حاجی 

احمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700
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28
تولید مصنوعات 

چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500احسان فتوحیصندوق کارآفرینی امیدبافق2بافقیزد

29

پرورش 

شترمرغ 

ابوطالبی 

نصرآباد

3تفتیزد
یزد تفت نصرآباد پیشکوه 

روستای مزرعه آخوند
بانک کشاورزی

احمد ابوطالبی 

نصرآباد
وزارت جهاد کشاورزی4500750

1بهابادیزدتولید زعفران30
بهاباد شهرستان آسفیچ 

روستای کمکوییه
بانک کشاورزی

احمد توکلی 

کمکوئی
وزارت جهاد کشاورزی200200

31

پروانه 

پرواربندی 

 200گوسفند 

راسی

صندوق کارآفرینی امیدبهاباد مجتمع دامداری ها1بهابادیزد
احمد حسن پور 

بهابادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

32
تاسیس گلخانه 

 متر مربع3300
وزارت جهاد کشاورزی14301430احمد زارعبانک کشاورزیاحمد آباد مشیر3یزدیزد

33

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند افشاری

وزارت جهاد کشاورزی16001600احمد عقلپست بانکمروست قدرت اباد2خاتمیزد

34

احداث واحد 

گلخانه سبزی و 

 5000صیفی 

"متر مربع

1تفتیزد
تفت روستای چم اول جاده 

همیاری روبروی انرژی اتمی
وزارت جهاد کشاورزی10001000احمد فیضبانک کشاورزی
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35

نوسازی واحد 

پرورش 

گوسفند اصالح 

 راس 90نژاد 

داشتی

وزارت جهاد کشاورزی15001500احمد کرم نژادبانک کشاورزیابرکوه روستای فراغه3ابرکوهیزد

36

پرورش گاو 

شیری 

سیمینتال

3تفتیزد
دهشیر خیابان رسالت منزل 

محمدعلی کهت نارویی
بانک کشاورزی

احمد کهت 

نارویی
وزارت جهاد کشاورزی2600600

37

بسته بندی 

سبزی و صیفی 

تازه

وزارت جهاد کشاورزی90004890احمد مالرحیمیپست بانکیزد فهرج خویدک12یزدیزد

1اشکذریزدگلخانه38
ابراهیم آبادرستاق خیابان 

شهیدرعیت
صندوق کارآفرینی امید

احمدعلی رعیت 

ابراهیم آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

39
پرورش و تولید 

زعفران
1خاتمیزد

یزد خاتم هرات روستای 

کوشک
بانک کشاورزی

اسماعیل احمدی 

نسب ندیکی
وزارت جهاد کشاورزی500500

40

پرورش گاو 

 راس 10شیری 

اصالح نژاد 

سیمینتال

1ابرکوهیزد
دهستان فراغه روستای 

صفی اباد
وزارت جهاد کشاورزی12001200اسماعیل دهقانبانک کشاورزی

41
پرورش گاو 

شیری داشتی
1خاتمیزد

مروست مزرعه کشاورزی 

سهم آباد
پست بانک

اشرف توان گر 

مروستی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

42
احداث گلخانه 

سبزی و صیفی
2مهریزیزد

یزد مهریز مجتمع گلخانه 

داران روستای هرفته
پست بانک

اشکان کافی 

هرناشکی
وزارت جهاد کشاورزی12501250



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 

43

 پرورش"

 گاوشیری

 اصالح نژاد

10سیمینتال   

"راس

وزارت جهاد کشاورزی10001000اصغر پورحیدریانپست بانکهرات روستای قنات آقاعلی1خاتمیزد

1ابرکوهیزدپخت نان44
بخش بهمن روستای 

رحمت اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200اصغر فالح هکیبانک کشاورزی

45
پرورش دهنده 

گوسفند و بز
1ابرکوهیزد

ابرکوه بخش بهمن اردی 

روبروی ارایشگاه
صندوق کارآفرینی امید

اصغر کارگران 

اردیچی
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدفیروژآباد صحرای فیروزآباد1اشکذریزدادوات کشاورزی46
اصغر مقیمی 

فیروزآباد
وزارت جهاد کشاورزی300300

صندوق کارآفرینی امیدمیبد جهان آباد1میبدیزدکاربافی47
اعظم اسادات 

آبیاری میبدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

48
پرورش قارچ 

خوراکی
1اشکذریزد

اشکذر رستاق روستای 

مهدی آباد
صندوق کارآفرینی امید

اعظم اسالمی 

مهدی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اشکذریزدقالیشویی49
شمسی رستاق خیابان امام 

کوچه شهیدمظفری
صندوق کارآفرینی امید

اعظم السادات 

حسینی ابراهیم 

آبادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1میبدیزدکار بافی50
میبد جهان آباد خ اصلی 

منزل محمد علی اسالمی
پست بانک

اعظم حسنی 

حجه ابادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

51
پرورش قارچ 

خوراکی
بانک کشاورزیروستای مبارکه-بافق4بافقیزد

اعظم دهقان 

شادکام
وزارت جهاد کشاورزی20001640

52
ساخت انواع 

کابینت
1یزدیزد

-اکرم آباد-میدان نماز

چهارراه -خیابان ولیعصر

خیابان قمر بنی -ولیعصر

کابینت ایران -هاشم جنوبی

متال

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500اعظم زارعصندوق کارآفرینی امید
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53

کاشت و 

پرورش گل 

محمدی

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات چاه 

کشاورزی همتی
صندوق کارآفرینی امید

اعظم عبداللهی 

مروست
وزارت جهاد کشاورزی200200

54
توسعه و تجهیز 

 خرانقICTدفتر
1اردکانیزد

- روستای خرانق- اردکان

دفتر پست بانک
پست بانک

اعظم کارگر 

خرانق
990850

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

55

خالصه طرح 

توجیهی بوم 

گردی روستای 

گل افشان

20001200اعظم گالبگیریانبانک کشاورزییزد1مهریزیزد
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1یزدیزدتولید پوشاک56

-حسین آباد ریسمانی-یزد

کوچه شهید محمد ناصر 

یاوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اعظم یاوریصندوق کارآفرینی امید

57
گلخانه سبزی و 

صیفی
4خاتمیزد

- هرات - خاتم - یزد 

روستای شیخ اباد
وزارت جهاد کشاورزی2300800افسانه تاج آبادیبانک کشاورزی

58

بسته بندی 

ترشی شور و 

زیتون شور

صندوق کارآفرینی امیدابرکوه مریم اباد1ابرکوهیزد
افسانه تقی پناه 

مریم ابادی
وزارت جهاد کشاورزی100100

59

پرورش گاو 

شیری نژاد 

 15سمیتال 

راس

وزارت جهاد کشاورزی24002400افسانه عدلگیربانک کشاورزیدهنو2یزدیزد

وزارت جهاد کشاورزی200200اکبر باقریبانک کشاورزیبهاباد روستای بنستان1بهابادیزدتولید زعفران60

61

گوسفند 

گوشتی و پروار 

بندی

صندوق کارآفرینی امیدمروست خ شهید بهشتی1خاتمیزد
اکبر برزگر 

مروستی
وزارت جهاد کشاورزی600600
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صندوق کارآفرینی امیدجهان اباد1میبدیزداحداث گلخانه62
اکبر حسنی 

حجت ابادی
وزارت جهاد کشاورزی17001700

63

پرواربندی 

گوسفند اصالح 

نژاد شده

1مهریزیزد
یزد مهریز روستای میانکوه 

دره محله باال
پست بانک

اکبر حمامی گاو 

افشادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

64
تاسیس پرورش 

گاو شیری
بانک کشاورزیدهستان فراغه روستای فراغه2ابرکوهیزد

اکبر عسگرنژاد 

فراغه
وزارت جهاد کشاورزی28400

بانک کشاورزیبهاباد حسین آباد سرکازه1بهابادیزدتولید زعفران65
اکبر محمدی 

زاده دهرتی
وزارت جهاد کشاورزی114114

10یزدیزدقالی66

خیابان - اکرم اباد- یزد

فرعی - امیرالمومنین شمالی

جنب سوپری ابوالفضل - 2

پست بانک
اکرم برزگری 

دهج
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

67

کاشت و 

پرورش گل 

محمدی

بانک کشاورزییزد خاتم هرات قنات سفید1خاتمیزد
الهام حجتی 

مروست
وزارت جهاد کشاورزی500500

68
پرورش 

بز- گوسفند 
وزارت جهاد کشاورزی130130الهه اسالمیصندوق کارآفرینی امیدرستاق روستای مهدی آباد1اشکذریزد

69
ساخت زیور 

آالت سنتی
2میبدیزد

میبد روستای حسن آباد 

کوچه آتشکده
صندوق کارآفرینی امید

الهه السادات 

موسوی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

70

تولید فرش 

دستباف غیر 

متمرکز

20خاتمیزد

- بخش مرکزی - خاتم 

روستای - دهستان فتح آباد 

هاشم آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000الهه آذربنوشبانک کشاورزی

بانک کشاورزیابرکوه فراغه1ابرکوهیزدکشت زعفران71
امیداهلل 

عسکرنژاد فراغه
وزارت جهاد کشاورزی10030
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72

پرورش گاو 

شیری 

سمینتال به 

 راس2ظرفیت 

صندوق کارآفرینی امیدبهاباد چاه کشاورزی باهنر1بهابادیزد
امیر حسین زین 

الدینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

73

زنبورداری و 

بسته بندی 

عسل

2مهریزیزد
- خورمیز علیا -مهریز

خیابان امام رضا
پست بانک

امیر حیدری 

خورمیزی
وزارت جهاد کشاورزی14001400

1اشکذریزدگیاهان دارویی74
صدرآبادرستاق خیابان 

طالقانی
صندوق کارآفرینی امید

امیر شاهی 

صدرآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

75
بازارچه صنایع 

دستی و هنر
2تفتیزد

جاده ده باال بعد - تفت-یزد

از پاسگاه روبروی حسینیه 

محل

صندوق کارآفرینی امید
امیرمحمد 

ذوالفقاری
26002600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

76
باغ رستوران 

سنتی فندق
2مهریزیزد

مهریز منشاد جنب - یزد

گلزار شهدا
بانک کشاورزی

آزاده شبانی 

منشادی
500350

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی606602باقر توکلی بنیزیبانک کشاورزیبهاباد روستای ببروییه1بهابادیزدتولید زعفران77

78

بهسازی واحد 

 25شتر پرواری 

نفری

بانک کشاورزیهرات چاه کشاورزی طالقانی1خاتمیزد
بتول مومن پور 

قنات النوجی
وزارت جهاد کشاورزی980980

79
پرورش بز 

 راسی50سانن 
2خاتمیزد

یزد خاتم هرات حسن 

قرایی چاه کشاورزی 

ابوالفضل

صندوق کارآفرینی امید
بتول میرزائی 

پورهرمزدآباد
وزارت جهاد کشاورزی19001900

80

بهسازی واحد 

پرورش بز 

اصالح نژاد 

مورسیا /سانن

 راس20

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

زین آباد
بانک کشاورزی

بلقیس خوانین 

هراتی
وزارت جهاد کشاورزی900900
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81
اقامتگاه بوم 

گردی
2تفتیزد

استان یزد شهرستان تفت 

بخش مرکزی روستای 

مبارکه بافت قدیم محله 

پایین صحرا جنب دوسرو 

69پالک 

10001000بهرام بهمردیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

82

طرح تولید 

فراورده های 

خمیر )خرما 

خرما،خمیر 

خرما با 

افزودنی، پودر 

(هسته خرما

15بافقیزد

-روستای مبارکه-بافق-یزد

-شهرک صنعتی مبارکه

تقاطع - 4خیابان صنعت 

اول سوله سمت چپ

بانک کشاورزی
بهنام حیدری 

دهویی
وزارت جهاد کشاورزی95007650

1اشکذریزدلوتزم خانگی83
اشکذر ابراهیم اباد کوچه 

شهید رعیت
صندوق کارآفرینی امید

بی بی بیگم 

حسینی ابراهیم 

آبادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت250250

84
پرورش گل 

محمدی
1مهریزیزد

یزد مهریز روستای کمال 

اباد سرو
بانک کشاورزی

بی بی ثریا 

حسینی کمال 

ابادی

وزارت جهاد کشاورزی500450

85
اقامتگاه بوم 

گردی
2تفتیزد

تفت ده باال اول مزرعه 

آمحسن هدش
پست بانک

بی بی خدیجه 

شبیری حسینی
1000800

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

86

کاشت و 

پرورش گل 

محمدی

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات چاه 

کشاورزی موال خانی
بانک توسعه تعاون

بی بی زینب 

فروتن
وزارت جهاد کشاورزی500500

87
کارگاه تولیدی 

پوشاک مردانه
1اشکذریزد

اشکذر ابراهیم رستاق کوچه 

سید
پست بانک

بی بی زینب میر 

جلیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

بانک کشاورزیبهاباد شمال آباد1بهابادیزدتولید زعفران88
بی بی سادات 

هاشمی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی218140
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89
بوم گردی 

عمارت صدر
1مهریزیزد

/ روستای فخراباد / مهریز 

گلستان سوم
بانک توسعه تعاون

بی بی سکینه 

حکیمی
960960

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

90
تولید انواع 

لباس محلی
صندوق کارآفرینی امیدابرکوه روستای تیزوک1ابرکوهیزد

بی بی سکینه 

متولی باشی 

ابرقویی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

91
تولید مانتو 

شلوار زنانه
صندوق کارآفرینی امیدشهرک عمارشهر1اشکذریزد

بی بی مهدیه 

پوررضوی 

مجومرد

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1اشکذریزدقالی بافی92
صدرآباد خیابان امام روبرو 

پایگاه بسیج
صندوق کارآفرینی امید

پوران لطفی 

کامران
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

93
گلخانه گیاهان 

زینتی
17تفتیزد

شهرستان تفت - استان یزد 

روبروی - دهستان پیشکوه- 

جاده - روستای فیض آباد 

- خاکی بعد از مخابرات 

- جاده حسین اباد شورابه 

مجتمع گل

وزارت جهاد کشاورزی250002700تیمور وحیدبانک توسعه تعاون

94

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد سمینتال 

 راس50

5یزدیزد
اکرمیه خیابان ابوالفضل 

خیابان امام خمینی شرغی
بانک کشاورزی

ثریا دهقان 

دهنوی
وزارت جهاد کشاورزی80002401

95
تاسیس گلخانه 

 متر مربع2488
وزارت جهاد کشاورزی15001500جابر یاوریپست بانکروستای عسکریه2یزدیزد

2تفتیزدبوم گردی96
یزد شهرستان تفت دهستان 

نصرآباد روستای شواز
500500جلیل شاه شوازیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

97
باغ سنگی 

سانیج
9تفتیزد

روستای باغ - سانیج - تفت

جنب شهرک فردوس- کهله 
60003402جلیل عابدینیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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98

تجهیز شرکت 

خدمات فنی 

مهندسی 

کشاورزی

بانک کشاورزیاردکان چاه افضل محمدیه2اردکانیزد
جمال پورطالبی 

اردکانی
وزارت جهاد کشاورزی150010

99
پخت نان و 

بسته بندی
1ابرکوهیزد

ابرکوه مریم اباد جنب 

شرکت تعاونی
صندوق کارآفرینی امید

جمیله ابراهیمی 

مریم ابادی
وزارت جهاد کشاورزی6060

100

احداث جایگاه 

پرورش 

شترمرغ پروار

بانک کشاورزیمرور2میبدیزد
جواد بقایی 

بارجینی
وزارت جهاد کشاورزی3900500

101
 50شتر داشتی 

نفری
2خاتمیزد

خاتم هرات روستای شیخ 

آباد
بانک کشاورزی

جواد تاج ابادی 

هرات
وزارت جهاد کشاورزی970970

102

بهسازی واحد 

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد افشاری 

 راس50

بانک کشاورزیمروست1خاتمیزد
جواد خاکپور 

مروستی
وزارت جهاد کشاورزی640640

103
پرورش شتر 

مرغ پرواری
صندوق کارآفرینی امیدکریم اباد2بافقیزد

جواد درویشی 

لردی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

104
بهره برداری 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی200200جواد عابدیصندوق کارآفرینی امیدابرکوه روستای مدوییه1ابرکوهیزد

وزارت جهاد کشاورزی200200جواد معصومیانبانک توسعه تعاونابرکوه فتح اباد1ابرکوهیزدکشت زعفران105

106

بهسازی واحد 

پرورش بز 

اصالح نژاد 

مورسیا /سانن

 راس50

وزارت جهاد کشاورزی980100جواد نیک بخشبانک کشاورزیهرات روستای چاهک2خاتمیزد
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107

تکمیل و 

توسعه رستوران 

بین راهی 

باباکوهی

7ابرکوهیزد

 10یزد ابرکوه کیلومتر 

جاده ابرکوه به شیراز جنب 

بوستان فراغه

بانک کشاورزی
حبیب اسالمی 

پناه
29901990

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

108

نوسازی واحد 

پرورش 

گاوشیری 

اصالح نژاد 

 10سیمینتال 

راس

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

رحمت آباد
بانک کشاورزی

حبیب اله اکبری 

پور هراتی
وزارت جهاد کشاورزی17701770

109
مهمانپذیر 

عقابکوه اسالمیه
6تفتیزد

-روستای اسالمیه-تفت

-دامنه عقابکوه

مهمانپذیرعقابکوه

بانک کشاورزی
حبیب اله اکبری 

شهرسبی
30001750

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

110
کاشت و 

برداشت روناس
1اردکانیزد

اردکان دم کفتار چاه آب 

2کوثر 
بانک کشاورزی

حبیب اله باقری 

اردکانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیاشکذر صحرای حسین اباد1اشکذریزدتولید زعفران111

حبیب اله 

شاکری حسین 

آباد

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی10080

112
پرورش دهنده 

گوسفند و بز
1ابرکوهیزد

ابرکوه بخش بهمن روستای 

اسفند اباد
صندوق کارآفرینی امید

حبیب اله شمس 

اسفند ابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

113

پرورش 

نژاد )گوسفند 

به  (افشاری

 80ظرفیت 

راس مولد

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات دهستان 

چاهک روستای شورویه
وزارت جهاد کشاورزی1500310حبیب شکوهیبانک کشاورزی

114

 30خرید 

کلونی پروش 

زنبور عسل

بانک کشاورزیبهاباد روستای همیجان1بهابادیزد
شفیعی ... حجت ا

پور
وزارت جهاد کشاورزی200200
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115
تولید کلوچه 

سنتی خاتم
5خاتمیزد

یزد خاتم مروست روستای 

هرابرجان
وزارت صنعت، معدن و تجارت29002900حجت آذربنوشبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500حجت جانصندوق کارآفرینی امیداردکان ترک آباد1اردکانیزدادوات کشاورزی116

117
تاسیس گلخانه 

 مترمربع4200
4یزدیزد

فهرج خیابان امام خمینی 

4کوچه فاطمیه 
بانک کشاورزی

حجت حسینی 

فهرجی
وزارت جهاد کشاورزی28002800

بانک کشاورزیبهاباد روستای سرکازه1بهابادیزدتولید زعفران118
حجی حسین 

خواجه زاده
وزارت جهاد کشاورزی114114

2بافقیزدبوم گردی119
جنب -روستای شادکام-بافق

مخابرات
بانک توسعه تعاون

حجیه معصومه 

متولی شادکامی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

120

باشگاه 

بدنسازی 

مهردشت

2ابرکوهیزد
ابرکوه بخش بهمن مهرآباد 

میدان امام علی
صندوق کارآفرینی امید

حسن برزگر 

ابرقویی
وزارت ورزش و جوانان20002000

121

تزیینات وابسته 

آینه )به معماری

(اری

1اشکذریزد
اشکذر بخش خضر اباد 

روستای میل سفید
صندوق کارآفرینی امید

حسن پورقاسمی 

میل سفید
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

122

 راس 15خرید 

گوسفند 

مو/سانن/رومانف

رسیا

بانک کشاورزیندوشن1میبدیزد
حسن جعفری 

ندوشن
وزارت جهاد کشاورزی650450

123
پرورش 

بز-گوسفند
1اشکذریزد

رستاق روستای ابراهیم آباد 

کوچه شهیدفقیه
صندوق کارآفرینی امید

حسن حقیر 

ابراهیم آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2بافقیزدکشت زعفران124
روستای -سبز دشت-بافق

طاشکوییه
بانک کشاورزی

حسن رشیدی 

طاشکوئی
وزارت جهاد کشاورزی500250

125
پرواربندی 

گوسفند
1تفتیزد

بنادکوک دیزه - تفت - یزد 

توران- 
پست بانک

حسن زارع 

بنادکوکی
وزارت جهاد کشاورزی10001000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1یزدیزدتاسیس گلخانه126
روستای دهنو خیابان امام 

خیابان اصلی کوچه حسینی
وزارت جهاد کشاورزی12001حسن عرببانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیداشکذرروستای قوام آباد1اشکذریزدنانوایی127
حسن کالنتری 

قوام آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

128

تولید انواع 

کابینت و درب 

های چوبی

2مهریزیزد
یزد مهریز روستای حسین 

اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800حسن محمودیپست بانک

129
تولید نوارهای 

آبیاری قطره ای
5اشکذریزد

شهرستان اشکذر بخش 

مرکزی دهستان رستاق 

روستا مهدی آباد خیابان 

اصلی

پست بانک
حسین اسالمی 

مهدی ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت80001680

صندوق کارآفرینی امیدفخرآباد-اردکان1اردکانیزدپرورش گوسفند130
حسین افخمی 

عقدا
وزارت جهاد کشاورزی500500

131
تولید ورق 

شیروانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حسین اکبریپست بانکبهاباد شهرک صنعتی بهاباد1بهابادیزد

132

گوسفند داشتی 

نژاد افشاری 

 راسی35

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

هاشم آباد
وزارت جهاد کشاورزی900900حسین ایزدیصندوق کارآفرینی امید

133
پرورش مرغ 

تخمگذار
10یزدیزد

دهستان فهرج روستای 

علی آباد دشتی-خویدک 
بانک کشاورزی

حسین پارسی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

134
 5پرورش شتر 

نفری مرتعی
بانک کشاورزیبهاباد روستای احمد آباد1بهابادیزد

حسین جعفری 

پور
وزارت جهاد کشاورزی200200

135
پرورش دام 

(بزسانن)سبک
صندوق کارآفرینی امیدندوشن1میبدیزد

حسین جعفری 

ندوشن
وزارت جهاد کشاورزی500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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136
پرورش 

بز-گوسفند
صندوق کارآفرینی امیدابراهیم آباد1اشکذریزد

حسین 

حقیرابراهیم 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک کشاورزیبهاباد روستای ببروییه1بهابادیزدتولید زعفران137
حسین حیدری 

پورکانی
وزارت جهاد کشاورزی114114

138

احداث واحد 

 20گاو شیری 

راس

2ابرکوهیزد
بخش بهمن روستای نصرت 

اباد
بانک کشاورزی

حسین حیدری 

نصرت ابادی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

وزارت جهاد کشاورزی218140حسین خالقیبانک کشاورزیبهاباد روستای ده جمال1بهابادیزدتولید زعفران139

140

پرورش گاو 

شیری 

سیمینتال

3یزدیزد
یزد عسکریه کوچه خیر 

(گلستان)اندیش 
بانک کشاورزی

حسین 

خیراندیش
وزارت جهاد کشاورزی40004000

141

بهسازی واحد 

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد افشاری 

 راس50

بانک کشاورزیمروست1خاتمیزد
حسین دانشور 

مروست
وزارت جهاد کشاورزی800800

142

پرورش 

 20گاوشیری 

راس مولد 

سیمینتال

بانک کشاورزیخ امام کوی جاللیه2بافقیزد
حسین دهستانی 

بافقی
وزارت جهاد کشاورزی12001040

وزارت جهاد کشاورزی25002500حسین دهقانصندوق کارآفرینی امیدیزد خاتم روستای قدمگاه2خاتمیزدپرورش اسب143

144

 احداث گلخانه"

 متر 10280

"مربع

10یزدیزد

استان یزد، شهرستان یزد، 

فهرج، روستای عسکریه، 

49 و 48پالک 

بانک کشاورزی
حسین دهقان 

دهنوی
وزارت جهاد کشاورزی68006800



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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145

سمپاشی با 

استفاده از 

فناوری نوین

1بافقیزد

یزد، شهرستان بافق، 

دهستان مبارکه، روستای 

قطرم

پست بانک
حسین دهقان 

قطرمی
15001500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیابرکوه فراغه صفی اباد1ابرکوهیزدکشت زعفران146
حسین دهقانی 

ابرقویی
وزارت جهاد کشاورزی100100

2یزدیزدتاسیس گلخانه147
روستای احمد اباد - یزد

مشیر
بانک کشاورزی

حسین زارع 

احمد ابادی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

148

پرورش 

گوسفند داشتی 

 20اصالح نژآد 

راس

بانک کشاورزیبخش بهمن روستای هارونی1ابرکوهیزد
حسین سلمانیان 

هارونی
وزارت جهاد کشاورزی600600

149

صافکاری و 

نقاشی خودرو 

بنزینی

1یزدیزد

بل امام حسین / میدان نماز 

جنب / بعد از سیم و کابل / 

وانت تلفنی انی بار

بانک کشاورزی
حسین عزیزی 

صفر
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480

صندوق کارآفرینی امیدابرکوه فراغه ده عرب1ابرکوهیزدکشت زعفران150
حسین فتاحی 

ده عرب
وزارت جهاد کشاورزی200200

151

احداث گلخانه 

ای سبزی و 

صیفی

2مهریزیزد

بخش مرکزی - مهریز-یزد

دهستان ارنان مجتمع 

گلخانه ای بهشت ارنان

وزارت جهاد کشاورزی15201520حسین فالحبانک توسعه تعاون

152
بهسازی 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیدهستان فراغه روستای فراغه1ابرکوهیزد

حسین فالح 

فراغه
وزارت جهاد کشاورزی300300

153

احداث مزرعه 

پرورش شتر 

مرغ

1خاتمیزد

یزد مروست روستای 

هرابرجان مزرعه کشاورزی 

جوادیه

پست بانک
حسین فالحتی 

مروست
وزارت جهاد کشاورزی23402340



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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154

کاشت و 

پرورش گل 

محمدی

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

فتح آباد
بانک توسعه تعاون

حسین قانع 

هاشم آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

155
پرواربندی 

گوسفند
1مهریزیزد

مهریز روستای میانکوه -یزد

دره محله پایین
پست بانک

حسین قائمی 

زاده دره
وزارت جهاد کشاورزی500500

156

پرورش بز 

 5شیری 

اصالح )راس

(نژادی

بانک کشاورزیبهاباد کوچه شهید محمدی1بهابادیزد
حسین محمدی 

حاجی ابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

157

پرورش 

گوسفند نژاد 

افشاری

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات دهستان 

فتح آباد روستای علی آباد
صندوق کارآفرینی امید

حسین محمدی 

فتح آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیبهاباد روستای کویجان1بهابادیزدتولید زعفران158
حسین محمدی 

کویجانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

159

دستگاه خم و 

برش و جوش 

گاو صندوق

صندوق کارآفرینی امیداسالم آباد خیابان اطهر3اشکذریزد
حسین مقیمیان 

میمونه
وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300

وزارت جهاد کشاورزی200200حسین منصوریانصندوق کارآفرینی امیدبهاباد روستای اسفنگ1بهابادیزدتولید زعفران160

161

پرورش 

گوسفند اصالح 

 30نژاد رومانف 

راس

بانک کشاورزیچاه افضل-اردکان1اردکانیزد
حسین نصرالهی 

هفتادر
وزارت جهاد کشاورزی13001300

162

پرورش بز 

اصالح )شیری

(نژادی

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین هدایتیصندوق کارآفرینی امیدبهاباد احمذ آباد1بهابادیزد



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1مهریزیزدپرورش گوسفند163
یزد مهریز روستای منشاد 

خیابان امام خمینی
پست بانک

حکمت اله 

دهقان منشادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

صندوق کارآفرینی امیدمروست1خاتمیزدخشک کن میوه164
حکیمه نیک 

روش
وزارت جهاد کشاورزی10001000

165
تولیدکننده 

گیاهان دارویی
صندوق کارآفرینی امیدرستاق روستای جالل آباد1اشکذریزد

حمید اسالمی 

مهدی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

166
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800حمید آخوند زادهبانک کشاورزیتفت خلیل آباد3تفتیزد

167

احداث گلخانه 

سبزی و صیفی 

 متر 15900

مربع به روش 

فیلم کشت

25مهریزیزد

دهستان -شهرستان مهریز

مجتمع گلخانه  –ارنان

بهشت ارنان

بانک کشاورزی
حمید رضا 

مسلمان یزدی
وزارت جهاد کشاورزی2580023800

168
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی400400حمید رضاییانبانک کشاورزیبخش بهمن روستای مهر اباد1ابرکوهیزد

169
درودگری و 

مصنوعات چوبی
بانک توسعه تعاونروستای اسدآباد- ابرکوه 5ابرکوهیزد

حمید سلیمانی 

اسفندآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

170

بهسازی 

پرواربندی 

گوسفند

بانک کشاورزیدهستان فراغه روستای فراغه1ابرکوهیزد
حمیدرضا فالح 

فراغه
وزارت جهاد کشاورزی350350

171

احداث واحد 

پرورش بز 

اصالح نژاد 

مورسیا /سانن 

 راس15

بانک کشاورزیبهاباد مجتمع دامداری ها1بهابادیزد
حمیدرضا 

منصوری فر
وزارت جهاد کشاورزی17001700



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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172

کمد سازی غیر 

انواع )فلزی 

کابینت و کد 

چوبی و ام دی 

(اف

پست بانکیزد مهریز روستای باغدهوک3مهریزیزد

حمیدرضا 

نصیری 

باغدهوکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت20001800

173
تولید فرآورده 

های کنجدی
بانک توسعه تعاوناردکان احمد آباد3اردکانیزد

حمیده 

ابومحمدی 

اردکان

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

174
بازیافت الیاف 

نساجی
صندوق کارآفرینی امیدابرکوه بهمن6ابرکوهیزد

حمیده کارگران 

اردچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

175

کاشت و 

پرورش گل 

به )محمدی

 25مساحت 

(هزار مترمربع

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

چاکری
بانک کشاورزی

حمیده محمودی 

میمند
وزارت جهاد کشاورزی617150

1میبدیزدزیلو بافی176
حسن آباد آباد حیابان 

پاسداران روبه روی اهنگری
صندوق کارآفرینی امید

حمیده موتاب 

بفرویی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خاتمیزدپرورش گوسفند177
روستای -مروست - یزد

کرخنگان
وزارت جهاد کشاورزی10001000حمیرا رضاییپست بانک

178
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی500500حیدرعلی امیریصندوق کارآفرینی امیدندوشن1میبدیزد

179

بهسازی واحد 

گوسفند داشتی 

 30اصالح نژاد 

راس

1ابرکوهیزد

ابرکوه روستای ده عرب 

خیابان شهید مصطفی 

جهانگیری

بانک کشاورزی
خدیجه حق 

پرست ده عرب
وزارت جهاد کشاورزی880880

180
پرورش ماهیان 

زینتی
صندوق کارآفرینی امیدمجیداباد شهیدیه1میبدیزد

خدیجه زمانیان 

شورکی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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بانک توسعه تعاونمروست ترکان1خاتمیزدتولید پوشاک181
خدیجه فالحتی 

مروست
وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300

182

بهسازی 

پرواربندی 

گوسفند

1ابرکوهیزد
ابرکوه خیابان اصلی کوچه 

کارخانه یخ قدیم
وزارت جهاد کشاورزی200200خلیل فالحزادهصندوق کارآفرینی امید

183

پرورش 

نژاد )گوسفند 

به  (افشاری

 20ظرفیت 

راس مولد

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات دهستان 

چاهک روستای بختیاری
وزارت جهاد کشاورزی200200داداله شبانیصندوق کارآفرینی امید

184
پرورش دهنده 

گوسفند و بز
1اشکذریزد

رستاق اشکذر روستای 

جمال ابادکوچه باغ وزیر
صندوق کارآفرینی امید

داود اسالمی 

مهدی ابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

185
گلخانه سبزی و 

صیفی
پست بانکمهریز ارنان بهشت ارنان3مهریزیزد

داود دهقان 

چناری
وزارت جهاد کشاورزی11751175

بانک کشاورزیبهاباد تقی آباد1بهابادیزدتولید زعفران186
داوود خواجه 

تقی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی11480

187
ضیاپالست 

کویر میبد
20میبدیزد

میبد ابتدای جاده ندوشن 

روبروی پایانه دهستان 

شمس آباد ناحیه صنعتی 

شمس آباد خیابان اول 

سمت چپ

وزارت صنعت، معدن و تجارت90009000راحله ضیائی بیدهبانک توسعه تعاون

188

تولید 

غیرمتمرکز 

فرش دستباف

10خاتمیزد
هرات روستای سلیم آباد 

روبرو تاالر چهل ستون
پست بانک

راحله لطفی 

جوزم
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1میبدیزدچهل تکه دوزی189
میبد حسن آباد ک شهید 

جواد رحیمی
صندوق کارآفرینی امید

راضیه احمد زاده 

حسن آبادی
170170

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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بانک کشاورزیاشکذر خضر آباد کافی آباد1اشکذریزدکاشت زعفران190
راضیه جعفری 

کافی آباد
وزارت جهاد کشاورزی100100

صندوق کارآفرینی امیدخ امام-ترک آباد-اردکان1اردکانیزدزیلو بافی191
راضیه دهستانی 

اردکانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

192

تأسیس دفتر 

خدمات بانکی 

در روستای 

هروک ابرکوه

1ابرکوهیزد

استان یزد، شهرستان 

ابرکوه، روستای هروک، 

کوچه میثاق، منزل حسین 

رستگار

پست بانک
راضیه رستگار 

هروکی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بهابادیزدپرورش شتر193
-یزد بهاباد مرتع گور آخور

ریز آب
بانک کشاورزی

... رحمت ا

جعفری پور
وزارت جهاد کشاورزی180180

194

بهسازی واحد 

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد افشاری 

 راس70

2خاتمیزد
یزد خاتم هرات فتح آباد 

روستای حسن آباد
وزارت جهاد کشاورزی980480رحیمه دهقانبانک کشاورزی

195
پرورش قارچ 

خوراکی
بانک کشاورزیروستای مبارکه-بافق2بافقیزد

رخساره مهدی 

زاده چدرودی
وزارت جهاد کشاورزی500500

196
پرورش دهنده 

گوسفند و بز
1ابرکوهیزد

ابرکوه بخش بهمن روستای 

هارونی
صندوق کارآفرینی امید

رخشنده زینلی 

هارونی
وزارت جهاد کشاورزی200200

197

 پرورش"

 گاوشیری

 اصالح نژآد

20سیمینتال   

"راس

3خاتمیزد
یزد خاتم هرات دهستان 

فتح آباد مجتمع دامپروری
صندوق کارآفرینی امید

رسول جباری 

مورویی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

198
اقامتگاه بوم 

گردی
10001000رسول کریمیصندوق کارآفرینی امیدروستای مریم آباد- ابرکوه 2ابرکوهیزد

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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199

پروانه 

پرواربندی 

 200گوسفند 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی1350251رضا ابوالحسنیبانک کشاورزیبهاباد مجتمع دامداری ها2بهابادیزد

200
پرورش قارچ 

خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدصدرآباد1اشکذریزد

رضا اسمعیلی 

صدرابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

201

پرورش بز 

سانن /مورسیا

 راس50

وزارت جهاد کشاورزی1500210رضا توکلی بسابیبانک کشاورزیسبزدشت گرگین اباد-بافق2بافقیزد

202
پرورش گاو 

شیری
7مهریزیزد

یزد مهریز مجتمع گاو 

شیری ثانی اباد
پست بانک

رضا جهازی 

بغدادابادی
وزارت جهاد کشاورزی36003600

203
تولید کننده 

گیاهان دارویی
1ابرکوهیزد

بخش بهمن روستای اسفند 

اباد خیابان فرهمگیان
صندوق کارآفرینی امید

رضا حیدری 

نصرت ابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2یزدیزدتاسیس گلخانه204
دهنو جاده احمدآباد مشیر 

صحرای خم جو
پست بانک

رضا دهقان 

دهنوی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

205

پرورش 

نژاد )گوسفند

به  (افشاری

 20ظرفیت 

راس مولد

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات دهستان 

فتح آباد روستای کوشک
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا دهقان هراتیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی218140رضا فالحی پوربانک کشاورزیبهاباد روستای نیزار1بهابادیزدتولید زعفران206

1بهابادیزدتولید زعفران207
بهاباد بنستان کوچه شهید 

رضایی
بانک کشاورزی

رضا محمد 

علیزاده بنستانی
وزارت جهاد کشاورزی114114

208
تولید کننده 

سیر در منزل
1ابرکوهیزد

بخش بهمن مهر اباد خیابان 

امامزادگان
بانک کشاورزی

رضا ناجی 

مهرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی5050

1اشکذریزدشیرینی سنتی209
رضوانشهر روبروی موج های 

بران
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450رضوان مداحصندوق کارآفرینی امید
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210

توسعه و تجهیز 

دفتر خدمات 

بانکی در 

روستای تنگ 

چنار مهریز

1مهریزیزد

استان یزد، شهرستان 

مهریز، دهستان تنگ چنار، 

باجه خدمات بانکی تنگ 

.چنار

500189رعنا روناسیانپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

211

کاشت و 

پرورش گل 

محمدی

1خاتمیزد
هرات روستای علی آباد 

جمشید
وزارت جهاد کشاورزی500500رقیه حیدریپست بانک

212

سبزی خورد 

کنی و آبمیوه 

گیری

1خاتمیزد

یزد شهرستان خاتم هرات 

دهستان فتح آباد روستای 

فتح آباد

پست بانک
رقیه دهقان 

هراتی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2مهریزیزدکارگاه خیاطی213
مهریزخورمیزسفلی شهرک 

شهیدبهشتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500رقیه شفیعیپست بانک

1بهابادیزدتولید زعفران214
بهاباد خ امام ک شهید 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی218218رقیه کرمیبانک کشاورزی

215

کاشت و 

پرورش گیاهان 

دارویی

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات دهستان 

چاهک
وزارت جهاد کشاورزی250250رمضان اکبریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200رمضان باقریبانک کشاورزیبهاباد روستای بنستان1بهابادیزدتولید زعفران216

بانک کشاورزیبهاباد روستای بنستان1بهابادیزدتولید زعفران217
رمضان دهستانی 

بنستانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

218

نوسازی واحد 

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد 

 10سیمینتال

راس

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

چاکری
بانک کشاورزی

رمضان منگلی 

کهتوئی
وزارت جهاد کشاورزی12001200
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219

احداث گلخانه 

صیفی و سبزی 

(2700 

(مترمربع

3اشکذریزد
یزد اشکذر حسین آباد پور 

اکبری
بانک کشاورزی

رمضانعلی پور 

شمسی بندر 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی17001600

220

پرورش 

گاوشیری نژاد 

 10سمینتال 

راس

صندوق کارآفرینی امیدمجتمع گاوشیری زارچ1یزدیزد
رمضانعلی کمالی 

زارچ
وزارت جهاد کشاورزی20002000

221
بهره برداری 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدابرکوه حسام اباد1ابرکوهیزد

روح اهلل اکرمی 

ابرقوئی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیبهاباد روستای سیمکوییه1بهابادیزدتولید زعفران222
روح اهلل امیری 

سیمکوئی
وزارت جهاد کشاورزی200145

بانک کشاورزییزد فهرج احمد اباد مشیر6یزدیزداحداث گلخانه223
روح اهلل دهقان 

دهنوی
وزارت جهاد کشاورزی31203120

224

گلخانه گل رز 

 7740هلندی 

متر مربع

25مهریزیزد
روستای ..شهرستان مهریز

مجتمع بهشت ارنان..ارنان
بانک کشاورزی

روح اهلل 

محمودی میمند
وزارت جهاد کشاورزی2240020400

225
رستوران بین 

راهی
10اردکانیزد

 جاده 20اردکان کیلومتر 

اردکان نایین روبروی 

امامزاده سید نورالدین احمد 

جنب پمپ بنزین

195008450روح اله دانشبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

226
پرورش شتر 

پروار
بانک کشاورزیبخش بهمن روستای هارونی1ابرکوهیزد

روح اله سلمانیان 

هارونی
وزارت جهاد کشاورزی15001130

227
گوسفند داشتی 

نژاد افشاری
1خاتمیزد

یزد خاتم هرات روستای 

فتح آباد
صندوق کارآفرینی امید

روح انگیز 

ایزدپناه حسین 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی950950
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228

کاشت و 

پرورش گل 

محمدی

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

بوروییه
وزارت جهاد کشاورزی500500رویا صحرائیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیابرکوه فراغه ده عرب1ابرکوهیزدکشت زعفران229
زکیه نادری ده 

عرب
وزارت جهاد کشاورزی140140

بانک کشاورزیبدراباد3میبدیزدپرورش بز سانن230
زلیخا حقیری 

میبدی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1بهابادیزدتولید زعفران231
بهاباد روستای حسین آباد 

سرکازه
وزارت جهاد کشاورزی200130زمزم خواجه زادهبانک کشاورزی

232

گوسفند داشتی 

نژاد افشاری 

 راسی50

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات دهستان 

چاهک روستای سربرزی
پست بانک

زهرا احمدی پناه 

هراتی
وزارت جهاد کشاورزی900900

233

پرورش 

گوسفند نژاد 

افشاری

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

بختیاری
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا باقریصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای شادکام- بافق1بافقیزدبوم گردی234
زهرا برادری 

هرمیزانی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدمیبد روستای مرور1میبدیزدکاربافی235
زهرا جمالیان 

میبدی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

236

احداث 

انسکتاریوم 

جهت پرورش 

عوامل کنترل 

بیولوژیک آفات 

گلخانه ای

2یزدیزد
شهرستان یزد - استان یزد 

عسکریه- فهرج –
وزارت جهاد کشاورزی13001300زهرا جهانشاهیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدبهاباد روستای استخروییه1بهابادیزدتولید زعفران237
زهرا خواجه 

اسطرخوئی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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238

پرورش بز 

 5شیری 

اصالح )راس

(نژادی

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا رضاییبانک کشاورزیبهاباد چاه مکا1بهابادیزد

بانک کشاورزیابرکوه بخش بهمن اسد اباد1ابرکوهیزدکشت زعفران239
زهرا زارع اسد 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

240

-صنایع دستی

مشبک کاری 

چوب

1مهریزیزد

روستای - شهرستان مهریز

شهرک امام حسن - مدوار

12مجتبی کوچه 

300300زهرا زارع بیدکیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

241
کشت گلخانه 

ای خیار
2یزدیزد

شهرستان یزد، روستای 

دهنو، محله باال، کوچه 

مسجدالمهدی

وزارت جهاد کشاورزی10001000زهرا زارع دهنویپست بانک

242
پرورش دهنده 

گوسفند و بز
1ابرکوهیزد

ابرکوه بخش بهمن روستای 

شهر اباد
صندوق کارآفرینی امید

زهرا زارع شهر 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زهرا سعیدی پورصندوق کارآفرینی امیدهمت آباد2اشکذریزدتولیدی خیاطی243

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا شفیعیبانک کشاورزیبهاباد روستای درب دهوییه1بهابادیزدتولید زعفران244

وزارت جهاد کشاورزی606606زهرا عابدیبانک کشاورزیبهاباد روستای آسفیچ1بهابادیزدتولید زعفران245

246

بسته بندی 

ترشی شور و 

زیتون شور

صندوق کارآفرینی امیدابرکوه مریم اباد1ابرکوهیزد
زهرا فتاحی 

مریم ابادی
وزارت جهاد کشاورزی100100

247

توسعه و تجهیز 

دفتر خدمات 

بانکی در 

روستای 

احمدآباد بهاباد

1بهابادیزد

روستای - یزد، بهاباد

روبه روی بانک - احمدآیاد

کشاورزی

650650زهرا قاسمیانپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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248

اصالح نژاد گاو 

شیری 

 40سمینتال 

راس

بانک کشاورزیمجتمع گاوشیری فهرج5یزدیزد
زهرا کارگر 

حاجی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی74003600

249

کاشت و 

پرورش گل 

محمدی

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات دهستان 

فتح آباد روستای کوشک
بانک توسعه تعاون

زهرا نصرزاده 

هراتی
وزارت جهاد کشاورزی500500

250

گوسفند داشتی 

نژاد افشاری 

 راسی95

2خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

شیخ آباد
پست بانک

زهراء سادات 

طباطبائی زاده 

هراتی

وزارت جهاد کشاورزی15001500

1اشکذریزدپرورش قارچ251
اشکذر بندر آباد پشت 

شرکت تعاونی
صندوق کارآفرینی امید

زهره السادات 

حسینی پور عز 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی200200

252
ساخت طال و 

جواهرات
صندوق کارآفرینی امیدیزد روستای اکرم آباد2یزدیزد

زهره کوچکی 

رفسنجانی
30003000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیبهاباد روستای سیمکوییه1بهابادیزدتولید زعفران253
زهره کیوانی 

بهابادی
وزارت جهاد کشاورزی218218

1ابرکوهیزدزنبورداری254
بخش مرکز خیابان صفاییه 

20کوچه 
بانک کشاورزی

زین العابدین 

صالح زاده 

ابرقویی

وزارت جهاد کشاورزی500500

255
تولید روغن 

شتر مرغ
5مهریزیزد

یزد مهریز روستای گرده 

کوه کیلومتر دو جاده گرده 

کوه

وزارت جهاد کشاورزی90003440زینب استبرقیبانک توسعه تعاون

256

تولید و بسته 

بندی انواع 

ترشی جات و 

شور و زیتون 

شور

1ابرکوهیزد
ابرکوه روستای مریم اباد 

کوپه حافظ یکم
وزارت جهاد کشاورزی100100زینب تقی پناهصندوق کارآفرینی امید
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

وزارت جهاد کشاورزی218140ژاله افالکیبانک کشاورزیبهاباد آسفیچ1بهابادیزدتولید زعفران257

258

کاشت و 

پرورش گل 

محمدی

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

احمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500سادات فتحی پناهبانک توسعه تعاون

259
پرورش گاو 

شیری
2تفتیزد

تفت روستای چم مجتمع 

------گاو شیری دشت چم

ادرس مکاتبات یزد قاسم --

 21آباد خیابان فروغ کوچه 

منزل چهارم دست راست

وزارت جهاد کشاورزی40004000سجاد اسالمپوربانک توسعه تعاون

260

بهسازی واحد 

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد 

 10سیمینتال

راس

وزارت جهاد کشاورزی980980سجاد شکاریبانک کشاورزیهرات روستای چاکری1خاتمیزد

261

پرورش 

گوسفند 

افشاری به 

 15ظرفیت 

راس

1بهابادیزد
بهاباد شرکت کشاورزی 

قدس
وزارت جهاد کشاورزی200200سحر پور فخریصندوق کارآفرینی امید

262

گلخانه 

سبزیجات و 

صیفی

1اشکذریزد
یزد شهرستان اشکذر حاجی 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000سعید اسالمیصندوق کارآفرینی امید

263
پرورش 

زنبورعسل
پست بانکمزرعه آمحسن-ده باال- تفت1تفتیزد

سعید امید بخش 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی10001000

264
بوم گردی 

بشیری
2مهریزیزد

مهریز مدوار محله سر 

استخر جنب مسجد منزل 

سعید بشیری

30003000سعید بشیریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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265
پرورش دهنده 

گاو شیری
1ابرکوهیزد

ابرکوه بخش بهمن روستای 

تقی اباد
صندوق کارآفرینی امید

سعید زمان زاده 

خرم ابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

266
کشت گیاهان 

دارویی
1یزدیزد

یزد روستای حسین آباد 

ریسمانی کوچه مسجد 

حضرت ابوالفضل

صندوق کارآفرینی امید
سعید سلمان 

روغنی
وزارت جهاد کشاورزی500500

267
پرورش 

بلدرچین
8اردکانیزد

-بخش محمدیه-اردکان

روستای چاه افضل
بانک کشاورزی

سعید سمیع زاده 

مهرجردی
وزارت جهاد کشاورزی50004700

268
پرورش مرغ 

بومی
وزارت جهاد کشاورزی150150سعید فناحیصندوق کارآفرینی امیدابرکوه مریم اباد1ابرکوهیزد

269

تاسیس گاو 

 راس 20شیری 

مولد سیمینتال

وزارت جهاد کشاورزی28002800سعیدرضا فاتحیبانک کشاورزیابرکوه دهستان تیجرد2ابرکوهیزد

وزارت جهاد کشاورزی218140سکینه بخشیبانک کشاورزیبهاباد روستای سیمکوییه1بهابادیزدتولید زعفران270

271
کارگاه گلیم 

بافی
2خاتمیزد

یزد خاتم هرات روستای 

سبزآباد
بانک توسعه تعاون

سکینه 

پورباقریان هراتی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

272
پخت نان و 

بسته بندی
بانک کشاورزیبخش بهمن روستای هارونی1ابرکوهیزد

سکینه خاتون 

پور هارونی
وزارت جهاد کشاورزی5050

273

بسته بندی 

ترشی شور و 

زیتون شور

صندوق کارآفرینی امیدابرکوه مریم اباد1ابرکوهیزد
سکینه فتاحی 

مریم ابادی
وزارت جهاد کشاورزی100100

274
بهره برداری 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیابرکوه صفاییه1ابرکوهیزد

سکینه فالح زاده 

ابرقویی
وزارت جهاد کشاورزی5000

275

رستوران بین 

راهی مسجد 

ابوالفضل

1مهریزیزد

محور - بهادران- مهریز

-مواصالتی یزد کرمان 

مسجد ابوالفضل

650650سلمان بحرانیانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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276
گلخانه سبزی و 

صیفی
وزارت جهاد کشاورزی1520900سلیمان خبیریبانک کشاورزیمهریز ارنان بهشت ارنان3مهریزیزد

277
تاسیس گلخانه 

 متر مربع2065
پست بانکروستای سید میرزا2یزدیزد

سمانه ترابی 

میرزایی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی10036سمیرا سهرابیبانک کشاورزیبهاباد روستای استخروییه1بهابادیزدتولید زعفران278

279

کاشت و 

پرورش گل 

محمدی

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

کوشک
وزارت جهاد کشاورزی500500سمیرا مسعودیبانک توسعه تعاون

280
داروخانه 

دامپزشکی
1اشکذریزد

حجت - شهرستان اشکذر

آباد روبروی مسجد صاحب 

الزمان

وزارت جهاد کشاورزی800800سمیه حیدریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200160سمیه خانی فربانک کشاورزیابرکوه فراغه ده عرب1ابرکوهیزدکشت زعفران281

282
کارگاه تولید 

پوشاک
1اشکذریزد

اشکذر صدر اباد رستاق خ 

امام کوچه حر
پست بانک

سمیه شاهی 

صدرآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

5یزدیزدفرش دستباف283
احمد آباد مشیر خیابان 

شهید صدوقی کوچه فاطمیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سمیه صدیقیصندوق کارآفرینی امید

284
پخت نان و 

بسته بندی
صندوق کارآفرینی امیدابرکوه روستای مریم اباد1ابرکوهیزد

سهیال ابراهیمی 

مریم ابادی
وزارت جهاد کشاورزی100100

صندوق کارآفرینی امیدرستاق روستای مهدی آباد1اشکذریزدپرورش ماهی285

سوسن 

مالحسینی 

نژادبهرام آبادی

وزارت جهاد کشاورزی200200

286

 گلخانه سبزی"

5300و صیفی   

"مترمربع

بانک کشاورزیمروست6خاتمیزد

سید ابراهیم 

موسوی زاده 

مروستی

وزارت جهاد کشاورزی35003500
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287

 پرورش"

 گوسفند اصالح

25نژاد رومانف   

"راس

1اشکذریزد
-مجتمع طبس- اشکذر

48قطعه
بانک کشاورزی

سید ابوالفضل 

هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

بانک کشاورزیبهاباد احمد آباد ریز آب1بهابادیزدپرورش شتر288

سید احمد 

رضوانی نژاد 

بهابادی

وزارت جهاد کشاورزی500500

289

بهره برداری 

واحد مرغ 

تخمگذار

20ابرکوهیزد
ابرکوه دهستان فراغه 

روستای ده عرب
بانک توسعه تعاون

سید احمد 

عظیمی
وزارت جهاد کشاورزی3000015000

290

بسته بندی و 

درجه بندی 

محصوالت 

زراعی و باغی و 

گلخانه ای

1ابرکوهیزد
ابرکوه صفاییه خیابان کوثر 

کوچه الله
وزارت جهاد کشاورزی200200سید اکبر سجادیصندوق کارآفرینی امید

2ابرکوهیزدزنبورداری291
ابرکوه دهستان فراغه 

روستای فراغه
بانک کشاورزی

سید امیر حسین 

عظیمی ابرقویی
وزارت جهاد کشاورزی750750

292

بهسازی واحد 

پرورش 

گوسفند اصالح 

 40نژاد رومانف 

راس

3بهابادیزد
بهاباد شرکت کشاورزی 

قدس
بانک کشاورزی

سید جلیل 

رضوانی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی2350500

293

محصوالت 

دستی و سنتی 

از حصیر خرما

بانک توسعه تعاونمبلرکه-بافق1بافقیزد
سید جواد 

حسینی مبارکه
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 

294

تولید انواع 

محصوالت بتنی 

مسلح و 

غیرمسلح

1ابرکوهیزد
- ناحیه صنعتی- ابرکوه 

صنعت ششم
صندوق کارآفرینی امید

سید حسین 

زارعی ابرقویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400

1مهریزیزدکاشت زعفران295

- ارنان - مهریز - یزد

کوچه بانک - خیابان ارنان 

جنب مدرسه- صادارت 

صندوق کارآفرینی امید
سید حسین میر 

حسینی چاهوکی
وزارت جهاد کشاورزی200200

296

اقامتگاه 

بومگردی 

چشمه جوشان

600600سید حمید اتشیصندوق کارآفرینی امیدیزد تفت توران پشت1تفتیزد
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ابرکوهیزدکشت زعفران297
ابرکوه دهستان تیجرد 

روستای هروک
بانک توسعه تعاون

سید خلیل 

ابطحی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2مهریزیزدبوم گردی298

شهرستان مهریز روستای 

مهدی اباد بهادران کوچه 

ولیعصر یکم

25002500سید رضا جلیلیانبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

299
گلخانه سبزی و 

صیفی
2مهریزیزد

یزد مهریز دهستان ارنان 

مجتمع گلخانه ای ارنان
بانک کشاورزی

سید روح اهلل 

سید رضایی 

خورمیزی

وزارت جهاد کشاورزی2700950

300

تولید انواع 

برگر، کباب 

لقمه، فراورده 

های گوشت 

قرمز و سفید

بانک کشاورزیبدراباد2میبدیزد
سید سعید 

حبیبیان
وزارت جهاد کشاورزی30003000

1ابرکوهیزدزنبورداری301
ابرکوه بخش مرکزی 

دهستان فراغه روستای فراغه
بانک کشاورزی

سید صمد 

عظیمی ابرقویی
وزارت جهاد کشاورزی600600
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302

پرورش بز 

 5شیری 

اصالح )راس

(نژادی

بانک کشاورزیبهاباد چاه رجایی1بهابادیزد
سید عباس 

میری بهابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

303
شترمرغ پرواری 

 قطعه ای300
5تفتیزد

یزد، شهرستان تفت، بخش 

نیر روستای ربیع آباد
پست بانک

سید عبداهلل 

احرامیان
وزارت جهاد کشاورزی50005000

304

کارگاه تولید 

صنایع دستی 

فلز سرخ -مس

منشاد

1مهریزیزد

شهرستان مهریز دهستان 

میانکوه انتهای گردنه گهور 

بعد از قبرستان گهور

صندوق کارآفرینی امید
سید علی دهقان 

منشادی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

305
پروورش بز 

 راس60آلپاین 
2یزدیزد

خیابان کاشانی کوچه الله 

20پ11بن بست الله الله
بانک کشاورزی

سید علی 

میرمیران
وزارت جهاد کشاورزی41001150

306
پرورش گاو 

شیری داشتی
صندوق کارآفرینی امیدمروست روستای کرخنگان1خاتمیزد

سید مجد الدین 

هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی800800

307
پرواربری 

گوسفند
2تفتیزد

بلوار آیت اهلل خامنه ای 

کوچه حافظ انتهای بن 

بست حافظ

وزارت جهاد کشاورزی40002568سید محسن أبیارپست بانک

308
پرورش دام 

سبک
صندوق کارآفرینی امیدسعیداباد1میبدیزد

سید محسن 

جوادیان 

فیروزابادی

وزارت جهاد کشاورزی500500

309
ایجاد اقامتگاه 

بومگردی
1مهریزیزد

استان یزد شهرستان مهریز 

روستای منشاد ابتدای 

گردنه ی بنادک السادات 

کوچه میرافضل

بانک کشاورزی
سید محسن 

دهقان منشادی
350350

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیخرم اباد-سبز دشت-بافق2بافقیزدکشت زعفران310
سید محسن 

شریعتی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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311
پرورش بز 

شیری رومانف
بانک کشاورزیدهشیر-تفت-یزد3تفتیزد

سید محمد 

آتشی دهشیری
وزارت جهاد کشاورزی50005000

بانک کشاورزیبهاباد احمد آباد ریز آب1بهابادیزدپرورش شتر312

سید محمد 

رضوانی نژاد 

بهابادی

وزارت جهاد کشاورزی180180

1ابرکوهیزدزنبورداری313
دهستان فراغه روستای 

صفی اباد
بانک کشاورزی

سید محمد 

عظیمی ابرقویی
وزارت جهاد کشاورزی600600

314

خرید گاو 

 راس 2شیری 

اصالح نژادی 

سمینتال

بانک کشاورزیبهاباد شرکت وحدت1بهابادیزد
سید محمود 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

315

تولید، 

بسته بندی و 

پخش نبات

2مهریزیزد

- خورمیزعلیا- مهریز- یزد

جنب کوچه - خیابان شهدا

میر

صندوق کارآفرینی امید

سید محمود 

حیدری 

خورمیزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت35003500

بانک کشاورزیبهاباد احمد آباد ریز آب1بهابادیزدپرورش شتر316

سید محمود 

رضوانی نژاد 

بهابادی

وزارت جهاد کشاورزی180180

317

 پرورش"

 گاوشیری

 اصالح نژاد

15سیمینتال   

"راس

پست بانکمروست روستای کرخنگان2خاتمیزد
سید محیی 

الدین هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

318

صنایع دستی 

تولید ظروف 

مسی

1یزدیزد
یزد محمدآباد ابتدای بلوار 

مغازه سوم
صندوق کارآفرینی امید

سید مرتضی 

دهقان منشادی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

319

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد شده

2یزدیزد

احمد اباد  )یزد مالباشی 

کوچه روبروی پمپ  (مشیر

بزین کوچه گاوداریها، پالک 

228

صندوق کارآفرینی امید
سید مسعود 

دهقان منشادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500
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320

 راس 2خرید 

گاو شیری 

سمینتال

1بهابادیزد
بهاباد شرکت کشاورزی 

وحدت
بانک کشاورزی

سید مصطفی 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اشکذریزدگاو شیری321
مجتمع دامداریهای -اشکذر 

جاده طبس
صندوق کارآفرینی امید

سید مصطفی 

طباطبایی
وزارت جهاد کشاورزی18001800

322

پرورش بز 

شیری اصالح 

نژادی سانن به 

 راس5ظرفیت 

1بهابادیزد
بهاباد مجتمع دامداری های 

شهرستان بهاباد
صندوق کارآفرینی امید

سید مهدی 

رضوی بهابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

323

تولید و پرورش 

گیاهان دارویی 

مارچوبه و 

...انغوزه و 

1تفتیزد

استان یزد شهرستان تفت 

دهستان دهشیر روستای 

چاه بیگی

صندوق کارآفرینی امید
سید نظام الدین 

حسینی نسب
وزارت جهاد کشاورزی15001500

324
پرورش 

بوقلمون زرین
1تفتیزد

-زردین-شهرستان تفت-یزد

روستای -دهستان زردین

میرهاشم

بانک کشاورزی
سیداحمد 

سجادی
وزارت جهاد کشاورزی790790

بانک کشاورزیاردکان عقدا3اردکانیزدپرورش شتر325

سیداسمعیل 

طباطبائی مزرعه 

نو

وزارت جهاد کشاورزی14001400

326

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی

پست بانکخورمیز علیا-مهریز4مهریزیزد

سیدحسین 

حیدری 

خورمیزی

وزارت جهاد کشاورزی60006000

327
پرورش شتر 

مرغ
3یزدیزد

یزد خویدک روبرویی 

مدرسه راهنمایی لقمان
بانک کشاورزی

سیدرضا صدیقی 

خویدکی
وزارت جهاد کشاورزی19001300
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328

گوسفند داشتی 

نژاد افشاری 

 راسی95

2خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

چاکری
بانک کشاورزی

سیدرضا قاسمی 

پناه هزاتی
وزارت جهاد کشاورزی2500500

2میبدیزدفرآوری کنجد329
رکن اباد بعد از حسینیه 

بزرگ
بانک توسعه تعاون

سیدرضا 

میرجعفری 

فیروزآبادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

330
اقامتگاه بومی 

گردی
2خاتمیزد

یزد خاتم مروست هرابرجان 

کوچه شهید مصیب یزدانی
بانک کشاورزی

سیدعبدالرضا 

رضوی مروست
950240

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

331
پرورش 

( نفر15)شتر
بانک کشاورزیمبارکه-بافق2بافقیزد

سیدعلی 

میرعلمی 

جزستانی

وزارت جهاد کشاورزی900900

1اشکذریزدگلخانه332
شمسی خیابان امام کوچه 

شهیدشمسی پور
صندوق کارآفرینی امید

سیدعلیرضا 

میرعبداللهی
وزارت جهاد کشاورزی500500

333
پرورش شتر 

مرغ
بانک کشاورزیتفت دهشیر روستای اردان2تفتیزد

سیدمحمد شجاع 

الساداتی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

334
پرواربندی شتر 

 نفری100
4تفتیزد

تفت گاریزات روستای 

حجت اباد
بانک کشاورزی

سیدمحمود 

راسخی
وزارت جهاد کشاورزی70001400

335
پرورش 

گوسفند داشتی
3تفتیزد

تفت ده باال کوه شیرکوه 

تابستانه دره بیدان شیرکوه
پست بانک

سیدمحمود 

شبانی حسین 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی30003000

336
کارهای 

تزیینات سنگی
8اشکذریزد

کوچه -جاده چرخاب-اشکذر

اصناف
صندوق کارآفرینی امید

سیدمرتضی 

میردهقان 

اشکذری

وزارت صنعت، معدن و تجارت13501350
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337

طرح توسعه 

یک واحد 

سولفات پتاسیم 

به ظرفیت 

 تن در 5000

سال

37ابرکوهیزد
ناحیه صنعتی -ابرکوه-یزد

بخش بهمن
بانک کشاورزی

سیدمصطفی 

عظیمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000

338
اقامتگاه بوم 

گردی
2بافقیزد

- روستای باقرآباد - بافق 

تراب آباد
بانک توسعه تعاون

سیده زهرا 

السادات حسینی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

339

تولید وبسته 

بندی 

ترشیحات،شوروز

یتون شور

صندوق کارآفرینی امیدبیده1میبدیزد
سیده فاطمه 

احمدنژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

340
تولید و بسته 

بندی نبات
1تفتیزد

تفت اسالمیه جنب بانک 

کشاورزی
صندوق کارآفرینی امید

شکوفه السادات 

جلیلی فراشاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

341

پرورش دام 

پرورش )سبک 

(گوسفند

صندوق کارآفرینی امیدهفتهر1میبدیزد
شیما ثمره 

فردوسی پور
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیبهاباد روستای آسفیچ1بهابادیزدتولید زعفران342
صالح صالحی 

آسفیچی
وزارت جهاد کشاورزی200200

343
شیرینی پزی 

سنتی و خانگی
1ابرکوهیزد

ابرکوه خیابان ایثارگران 

22کوچه 
صندوق کارآفرینی امید

صدیقه السادات 

زهرایی ابرقویی
وزارت جهاد کشاورزی200200

344

پروانه 

پرواربندی 

 200گوسفند 

راسی

1بهابادیزد
بهاباد مجتمع دامداری های 

شهرستان بهاباد
بانک کشاورزی

صدیقه حسن 

پور بهابادی
وزارت جهاد کشاورزی600230
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345
پرورش گاو 

شیری سمینتال
وزارت جهاد کشاورزی20001900صدیقه دادپوربانک کشاورزیزارچ مجتمع گاوداری ها2یزدیزد

صندوق کارآفرینی امیدمغستان-خرانق-اردکان1اردکانیزدپرورش دام346
صدیقه شیخ زاده 

بهابادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

347
تولید کننده 

گیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی200200صدیقه غالمی پورصندوق کارآفرینی امیدبخش بهمن روستای بداف1ابرکوهیزد

وزارت جهاد کشاورزی218140صدیقه کیوانیبانک کشاورزیبهاباد روستای سیمکوییه1بهابادیزدتولید زعفران348

349
دوخت انواع 

لباس
بانک توسعه تعاونخرم آباد- ابرکوه 1ابرکوهیزد

صفاء صفری 

خرم آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت جهاد کشاورزی200200صمد قاسمی پوربانک کشاورزیابرکوه فراغه صفی اباد1ابرکوهیزدکشت زعفران350

1بهابادیزدتولید زعفران351
بهاباد شهرستان آسفیچ 

روستای کمکوییه
وزارت جهاد کشاورزی218218طاهره حسنیبانک کشاورزی

12اردکانیزدپرورش اسب352
پشت -ترک آباد-اردکان

پلیس راه
بانک کشاورزی

طاهره سعیدی 

پناه ار دکانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1اشکذریزدتولیدپوشاک353
اشکذر صدر اباد رستاق خ 

امام کوچه حر
پست بانک

طاهره شاهی 

صدر اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

354
کاربافی و تابلو 

فرش
1میبدیزد

بیده خ باغ شهر کوی آبان 

بعد از بنبست امام 14

حسین سمت چپ

150150طاهره غالمزادهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

355

بومگردی 

روستای ارنان 

قلعه مزرعه 

شاهزاده

4مهریزیزد
شهرستان مهریز روستای 

ارنان قلعه مزرعه شاهزاده
پست بانک

طاهره موسوی 

میانگاه
20001520

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

356

ایجاد اقامتگاه 

بوم گردی در 

روستای 

فخراباد مهریز

1مهریزیزد

شهرستان مهریز روستای 

فخراباد کوچه ی شهید 

عظیمی

صندوق کارآفرینی امید
طلعت السادات 

موسوی پور
19501950

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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357

فرآوری کننده 

و بسته بندی 

سبزیجات

صندوق کارآفرینی امیدحجت اباد1میبدیزد
طیبه اسالمی 

مهدی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

358

 20پرورش 

راس گوسفند 

اصالح نژادی 

شال

1بهابادیزد
بهاباد روستای دهنو مال 

اسماعیل
وزارت جهاد کشاورزی200200طیبه اسماعیلیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیبهاباد روستای سیمکوییه1بهابادیزدتولید زعفران359
طیبه امیری 

سیمکویی
وزارت جهاد کشاورزی20070

360
پرورش شتر 

(داشتی )شیری
1خاتمیزد

مروست مزرعه کشاورزی 

سهم آباد
پست بانک

طیبه امینی 

مروست
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1تفتیزدتولیدی پوشاک361

-مزرعه علی-سخوید-تفت

کوچه -مزرعه طایوک

-کوچه رضا فالح-محمدفالح

طبقه همکف

صندوق کارآفرینی امید
طیبه زارع 

سخویدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

362
پرورش بز پر 

تولید
3تفتیزد

یزد تفت روستای علی آباد 

روستای عسکریه جنب 

مجتمع گاو شیری

پست بانک
طیبه سلطانی 

علی آیاد
وزارت جهاد کشاورزی45001954

363

گلخانه 

سبزیجات و 

 4266صیفی 

متر مربع

4اشکذریزد

اشکذر اسالم آباد رستاق 

حاده چاه بندر آباد جنب 

چاه

وزارت جهاد کشاورزی30002000طیبه سلیمیبانک کشاورزی

4خاتمیزداحداث گلخانه364
- هرات - خاتم - یزد 

روستای زین آباد
بانک کشاورزی

طیبه وکیلی 

قاسم اباد
وزارت جهاد کشاورزی2000540

365

گلخانه 

سبزیجات و 

صیفی

2اشکذریزد
اشکذر اسالم آباد رستاق 

چاه سقط السالم
وزارت جهاد کشاورزی15001500عاطفه زارع هرفتهصندوق کارآفرینی امید
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366

گلخانه 

سبزیجات 

صیفی

2اشکذریزد

کوچه چاه -اشکذر رستاق

بحرینی روبروی چاه دولت 

آباد میبد

پست بانک
عالیه عابدینی 

سرده
وزارت جهاد کشاورزی15001500

367

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد 

بزسانن،آلپاین 

 راس5

پست بانکابرکوه روستای شهرسب1ابرکوهیزد
عباس اکبرزاده 

شهرسبی
وزارت جهاد کشاورزی200200

368

 راس 15خرید 

گوسفند اصالح 

نژادی شال

وزارت جهاد کشاورزی200200عباس پورجنائیبانک کشاورزیبهاباد روستای احمد آباد1بهابادیزد

369

نوسازی واحد 

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد افشاری 

 راس50

وزارت جهاد کشاورزی790790عباس توانگربانک کشاورزیمروست1خاتمیزد

بانک کشاورزیبهاباد روستای سیمکوییه1بهابادیزدتولید زعفران370
عباس توکلی 

آسفیچی
وزارت جهاد کشاورزی21870

371
پرورش گاو 

شیری سمینتال
1تفتیزد

یزد شهرستان تفت دهستان 

نصرآباد روستای همت آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000عباس جمالیپست بانک

372
پرورش دهنده 

گوسفند و بز
1ابرکوهیزد

ابرکوه بخش بهمن روستای 

اسفند اباد
صندوق کارآفرینی امید

عباس زرنگارپناه 

اسفند ابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

373
مجموعه اقامتی 

باغ آهو
4مهریزیزد

شهرستان مهریز روستای 

سریزد مجموعه گردشگری 

باغ آهو

95009500عباس شریفیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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374
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیگاریزات مجتمع دامداری2تفتیزد

عباس صادقی 

بخی
وزارت جهاد کشاورزی3000950

375

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد سیمینتال 

 راس12

2بهابادیزد
کوچه ... بهاباد خ مالعبدا

شهید هاشمی
بانک کشاورزی

عباس فالح 

بهابادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

376
بسته بندی 

حبوبات
بانک توسعه تعاونمبارکه-بافق2بافقیزد

عباس کوشکی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت850830

377

پرورش گاو 

شیری 

سمینتال به 

 راس6ظرفیت 

صندوق کارآفرینی امیدبهاباد روستای کویجان1بهابادیزد
عباس کوهبنانی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی600600

بانک کشاورزیبهاباد روستای ده جمال1بهابادیزدتولید زعفران378
عباس ملکی ده 

جمالی
وزارت جهاد کشاورزی200170

379
اقامتگاه بوم 

گردی
1مهریزیزد

یزد خیابان خرمشهر کوچه 

5 پ 12منوچهری کوچه 
500300عباس ممتازبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

380

پرورش گاو 

 راس 15شیری 

اصالح نژاد 

سیمینتال

2مهریزیزد
یزد مهریز ارنان علی اباد 

چهل گزی
بانک کشاورزی

عباس منصوری 

علی آباد
وزارت جهاد کشاورزی18001040

381

کارگاه تولید 

تیرچه و بلوک 

سیمانی

1بهابادیزد
استان یزد شهرستان بهاباد 

روستای کریم آباد
صندوق کارآفرینی امید

عباسعلی ابویی 

کریم آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

382

پرورش 

گوسفند 

افشاری به 

 15ظرفیت 

راس

1بهابادیزد
بهاباد شرکت کشاورزی 

وحدت
صندوق کارآفرینی امید

عباسعلی خواجه 

تقی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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بانک کشاورزیروستای زریمون-بافق2بافقیزدکشت زعفران383
عبدالحسین 

رضائی هنسکی
وزارت جهاد کشاورزی500500

384
تاسیس گلخانه 

 متر مربع9000
وزارت جهاد کشاورزی55005500عبدالرضا عسکریبانک کشاورزییزد فهرج احمد اباد مشیر9یزدیزد

385

پرورش گاو 

 10شیری 

راسی سمینتال

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

چاکری
صندوق کارآفرینی امید

عبدالرضا 

کارگریان جواد 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی500500

386

 پرورش"

 گاوشیری

 اصالح نژاد

10سیمینتال   

"راس

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

قنات آقاعلی
وزارت جهاد کشاورزی980980عبداله ابوالفضلیبانک کشاورزی

387

گوسفند داشتی 

 100نژاد شال 

راسی

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

حسین آباد
بانک کشاورزی

عزت حجتی 

مروست
وزارت جهاد کشاورزی980980

388

پرواربندی 

گوسفند اصالح 

نژاد 

افشاری /رومانف

 راس30

2مهریزیزد
یزد مهریز گرده کوه حاشیه 

ده
پست بانک

عزیز اله فالحی 

پناه نجم اباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

389
تولید فراورده 

های گیاهی
وزارت جهاد کشاورزی65006000عزیز سیاح زرندیبانک کشاورزیحسن آباد-بفروییه-میبد10میبدیزد

1میبدیزدتولیدی پوشاک390
بیده بلوار شهید اشتری 

جنب حسینیه صاحب الزمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600عزیزه کارگر بیدهصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیبهاباد روستای سیمکوییه1بهابادیزدتولید زعفران391
عصمت امیری 

سیمکویی
وزارت جهاد کشاورزی20070
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وزارت جهاد کشاورزی11434عصمت درندیبانک کشاورزیبهاباد روستای همیجان1بهابادیزدکاشت زعفران392

393

پرورش 

گاوشیری 

اصالح نژآد 

 3سیمینتال 

راس

وزارت جهاد کشاورزی200200عصمت شفیعیبانک کشاورزیبهاباد روستای احمد آباد1بهابادیزد

صندوق کارآفرینی امیدابراهیم آباد1اشکذریزدقالی بافی394
عصمت فتح 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

صندوق کارآفرینی امیدشرف آباد خیابان گلزار1اشکذریزدقالی بافی395
عصمت مزیدی 

شرف آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

396

پرورش گاو 

 راس 20شیری 

اصالح نژاد 

سیمینتال

2بافقیزد
بافق خیابان مناجات کوچه 

بسیج
بانک کشاورزی

علی اصغر رنجبر 

بافقی
وزارت جهاد کشاورزی30002200

397

کاشت و 

پرورش گل 

محمدی

بانک کشاورزیهرات روستای له علوی1خاتمیزد
علی اصغر 

مهاجری هرات
وزارت جهاد کشاورزی500300

398
پرورش گاو 

شیری سمینتال
2یزدیزد

یزد زارچ محمد اباد چرخاب 

زارچ
بانک کشاورزی

علی اصغر مهری 

زارچ
وزارت جهاد کشاورزی20001250

399

گلخانه 

سبزیجات و 

صیفی

بانک کشاورزیاشکذر مهدی آباد رستاق2اشکذریزد
علی اکبر اسالمی 

مهدی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی15001350

1ابرکوهیزدکشت زعفران400
ابرکوه دهستان تیجرد 

گلکاران
وزارت جهاد کشاورزی200200علی اکبر اکبرزادهبانک توسعه تعاون

401
پرواربندی شتر 

( نفر15)
2بافقیزد

روستای اسالم -مبارکه-بافق

اباد
بانک کشاورزی

علی اکبر حاجی 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی15001500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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402

پروانه 

پرواربندی 

 200گوسفند 

راسی

بانک کشاورزیبهاباد مجتمع دامداری ها2بهابادیزد
علی اکبر خواجه 

همیجانی
وزارت جهاد کشاورزی11001100

403

فراوری و تولید 

پودر فلدسپات 

پتاسیک

10خاتمیزد
هرات چاهک جنب ایستگاه 

برق
وزارت صنعت، معدن و تجارت73001900علی اکبر رحیمیبانک توسعه تعاون

404

گلخانه 

سبزیجات و 

 3640صیفی 

متر مربع

بانک کشاورزیاشکذر اسالم آباد رستاق4اشکذریزد
علی اکبر 

رحیمی میمونه
وزارت جهاد کشاورزی25002350

1بهابادیزدتولید زعفران405
بهاباد جنب کوچه مدرسه 

افق
وزارت جهاد کشاورزی20070علی اکبر زراشکیبانک کشاورزی

406
تجهیز و خرید 

وسایل ورزشی
صندوق کارآفرینی امیدیزد، زارچ، روستای محمدآباد1یزدیزد

علی اکبر نصیری 

زارچ
وزارت ورزش و جوانان10001000

407
طرح توجیهی 

ترمینال پسته
3تفتیزد

-چاه بیکی-دهشیر-تفت

چاه کشاورزی شهید رجایی
وزارت جهاد کشاورزی50003000علی اکبریبانک کشاورزی

408
پرورش دهنده 

مرغ بومی
صندوق کارآفرینی امیدابرکوه شمس اباد1ابرکوهیزد

علی اکبری فیض 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی100100

409

سفره خانه 

سنتی قلعه 

تیزوک

10001000علی امیدپناهصندوق کارآفرینی امیدابرکوه روستای تیزوک2ابرکوهیزد
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدمیبد بفروییه مزرعه بیده6میبدیزدتولید قند سنتی410
علی برزگری 

خانقاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000
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411
پرورش دهنده 

گوسفند و بز
1ابرکوهیزد

ابرکوه عزیز ابا خیابان 

شهیدان
وزارت جهاد کشاورزی200200علی حیدریصندوق کارآفرینی امید

412

تولید انواع 

تشک 

وملزومات خواب

بانک کشاورزی-ترک آباد-اردکان20اردکانیزد
علی حیدریان 

اردکانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت2100021000

413

پرورش 

 20گوسفند 

راس

1مهریزیزد
یزد مهریز روستای تنگ 

چنار مزرعه نو
بانک کشاورزی

علی دهقان 

چناری
وزارت جهاد کشاورزی200200

10مهریزیزدخانه طاهری414
یزد مهریز روستای سریزد 

پشت حسینیه نقل
70002600علی رحیمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

415

خرید گاو 

 راس 2شیری 

اصالح نژادی 

سمینتال

وزارت جهاد کشاورزی200200علی رضا پوربانک کشاورزیبهاباد شرکت چمران1بهابادیزد

صندوق کارآفرینی امیدیزد اشکذر صدر اباد رستاق1اشکذریزدپرورش بز سانن416
علی رضائی صدر 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی600600

417
پرورش گاو 

شیری
2ابرکوهیزد

ابرکوه دهستان فراغه 

خیابان سعدی مزرعه خیر 

اندیش

وزارت جهاد کشاورزی16001000علی شریفبانک کشاورزی

418
پرورش 

زنبورعسل
صندوق کارآفرینی امیدصادق آباد- تفت1تفتیزد

علی صادقیان 

صادق آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

419
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی21002100علی عبدی نسبپست بانکیزد تفت نیر زردین2تفتیزد

420
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدنصراباد-تفت1تفتیزد

علی غفاری علی 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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بانک کشاورزیبهاباد گرگین آباد1بهابادیزدتولید زعفران421
علی غفوری 

حجت آبادی
وزارت جهاد کشاورزی114114

وزارت جهاد کشاورزی114114علی فالح دهنوبانک کشاورزیبهاباد روستای حسن اباد1بهابادیزدتولید زعفران422

423

خرید گاو 

 راس 2شیری 

اصالح نژادی 

سمینتال

1بهابادیزد
شهرستان بهاباد روستای 

سنجدک
بانک کشاورزی

علی فالح فضل 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

424
پخت نان و 

بسته بندی
1ابرکوهیزد

بخش بهمن اسد اباد اسفند 

اباد
صندوق کارآفرینی امید

علی قاسمی 

خضر ابادی
وزارت جهاد کشاورزی100100

2اشکذریزدپروار بندی بره425
مجتمع دامداریهای -اشکذر 

جاده طبس
وزارت جهاد کشاورزی2500547علی کهدوئیبانک کشاورزی

426

احداث واحد 

تولیدی انواع 

میوه و 

سبزیجات 

خشک و بسته 

بندی

4تفتیزد

استان یزد شهرستان تفت 

روستای نصرآبادمزرعه حاج 

علی عسگر

بانک کشاورزی
علی محمد تقوی 

نصرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی30001500

427

تولید توری و 

فنس جهت 

حصاری زمین 

کشاورزی 

گلخانه استخر و 

درب و پنجره 

.....و

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000علی محمد جنتیصندوق کارآفرینی امیدابراهیم آباد رستاق2اشکذریزد

428
پرورش ماهیان 

زینتی
بانک کشاورزیروستای رکن آباد1میبدیزد

علی محمد 

حسین زاده رکن 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی200160
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429
پرورش 

بز-گوسفند
1اشکذریزد

رستاق روستای ابراهیم آباد 

کوچه شهیدفقیه
صندوق کارآفرینی امید

علی محمد 

حقیرابراهیم 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی150150

430
گلخانه سبزی 

وصیفی
8مهریزیزد

یزد ارنان شهرک گلخانه ای 

بهشت ارنان
وزارت جهاد کشاورزی1300011000علی محمد خانیبانک کشاورزی

431

گلخانه 

سبزیجات و 

 12037صیفی 

مترمربع

بانک کشاورزیاشکذر چرخاب جدید7اشکذریزد

علی مال 

معصومی 

دهشیری

وزارت جهاد کشاورزی104006100

432

کشتارگاه و 

. بسته بندی 

فراوری 

محصوالت 

پرورش . غذایی 

طیور

25تفتیزد
جنب . علی آباد . تفت . یزد 

روستای شریف آباد
وزارت جهاد کشاورزی1950016200علی هنزایی نژادبانک کشاورزی

433
پرورش دهنده 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدصدرآبادرستاق خیابان امام1اشکذریزد

علیرضا 

اسمعیلیان 

صدرآباد

وزارت جهاد کشاورزی200200

434
پرورش 

گوسفند و بز
وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا افشارصندوق کارآفرینی امیدبخش بهمن روستای هارونی1ابرکوهیزد

435

کارگاه تولید 

مس چکشی 

دوانگری )

(سنتی

2یزدیزد
اکرم آباد خیابان قمر بنی 

هاشم نبش بن بست شهامت
صندوق کارآفرینی امید

علیرضا باخدای 

گاوافشادی
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدمروست نعمت اباد1خاتمیزدگاو شیری436
علیرضا برزگر 

مروستی
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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437

مجتمع 

تفریحی 

گردشگری و 

توریستی پالیز

4مهریزیزد
بنادک سادات باغ -مهریز

حاجیان به طرف استخر ال
20001200علیرضا برزگریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

438

توسعه و تجهیز 

دفتر خدمات 

روستایی

1یزدیزد
یزد فهرج خیابان بسیج 

جنب اژانس حمید
پست بانک

علیرضا جعفری 

پور فهرجی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

439

تولید انواع 

محصوالت بتنی 

مسلح و 

غیرمسلح

5ابرکوهیزد

 –ناحیه صنعتی  –ابرکوه 

خیابان اول سمت راست 

8931975391کدپستی 

صندوق کارآفرینی امید
علیرضا زارع 

ابرقویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000

440

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد 

بزسانن،آلپاین 

 راس5

وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا زارعینپست بانکیزد مهریز خورمیز1مهریزیزد

441

تولید مواد 

شیمیایی ضد 

رسوب مورد 

استفاده در 

صنعت حفاری 

نفت و گاز 

،پتروشیمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000علیرضا زرافپست بانکبهاباد روستای بنستان20بهابادیزد
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442

تهیه ، تولید و 

بسته بندی 

فیلتر هوا 

خودرو سبک 

،سنگین و 

ماشین االت 

کشاورزی

4تفتیزد
یزد تفت روستای بنادکوک 

دیزه
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000علیرضا صادقیپست بانک

443
توسعه گلخانه 

(پرورش قارچ)
1یزدیزد

یزد میدان شهدای محراب 

خیابان میدان تره بار قدیم
صندوق کارآفرینی امید

علیرضا فالح 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

444

گوسفند 

گوشتی و پروار 

بندی

صندوق کارآفرینی امیدمبارکه1خاتمیزد
علیرضا قانع 

مبارکه
وزارت جهاد کشاورزی10001000

445
احداث جایگاه 

پرورش شترمرغ
بانک کشاورزیامین اباد2میبدیزد

علیرضا کارگر 

بیده
وزارت جهاد کشاورزی35002290

وزارت جهاد کشاورزی218218علیرضا کرامتیبانک کشاورزیبهاباد روستای بموییه1بهابادیزدتولید زعفران446

447
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امید2ک نیلوفر.خ امام1میبدیزد

علیرضا کریمی 

عقدا
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیبهاباد روستای کویجان1بهابادیزدتولید زعفران448
علیرضا محمدی 

کویجانی
وزارت جهاد کشاورزی218218

1ابرکوهیزدزنبورداری449
ابرکوه دهستان تیجرد 

روستای هروک
وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا ناد علیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200غالم رضا صابریصندوق کارآفرینی امیداشکذر روستای حسین آباد1اشکذریزدکاشت زعفران450

بانک کشاورزیبساب-سبز دشت-بافق2بافقیزدکشت زعفران451
غالمحسین 

توکلی بسابی
وزارت جهاد کشاورزی500175
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452

پرورش بز 

 5شیری 

اصالح )راس

(نژادی

بانک کشاورزیبهاباد چاه کشاورزی چمران1بهابادیزد
غالمحسین 

گلشن زاده
وزارت جهاد کشاورزی100100

453

پرواربندی 

گوسفند اصالح 

نژاد 

افشاری /رومانف

 راس30

1مهریزیزد
یزد مهریز روستای طزنج 

جنب استخر شمس اباد
پست بانک

غالمرضا خواجه 

زاده طزنجی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

454

بهره برداری 

گوسفند داشتی 

 17اصالح نژاد 

راس

1ابرکوهیزد
بخش بهمن مهر اباد خیابان 

6ایثار
بانک کشاورزی

غالمرضا 

رستگارپناه 

مهرابادی

وزارت جهاد کشاورزی570570

1اشکذریزدسفالگری سنتی455

یزد، اشکذر، روستای 

 20شمسی، بلوار شهدا، 

متری مهدیه، روبروی 

ورزشگاه

صندوق کارآفرینی امید

فاطمه السادات 

میردهقان 

اشکذری

500500
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

456
پرورش دهنده 

گوسفند و بز
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه امیدپورصندوق کارآفرینی امیدابرکوه خیابان نسفی1ابرکوهیزد

بانک کشاورزیبهاباد روستای سیمکوییه1بهابادیزدتولید زعفران457
فاطمه امیری 

سیمکویی
وزارت جهاد کشاورزی218218

1میبدیزدکار بافی458
جهان آباد روبروی کاشی 

ارچین
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه آقایی 

میبدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اردکانیزدنانوایی بربری459
-بخش خرانق-اردکان

روستای رباط پشت بادام
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فاطمه تاجداربانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدبهاباد روستای بموییه1بهابادیزدتولید زعفران460
فاطمه توسلی 

بهابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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461
کارگاه صنایع 

دستی
2میبدیزد

میبد رکن اباد بلوارخامنه 

ای ک شهید حسین عابدی
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه چوپان 

کاظم اباد
800800

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مهریزیزدبوم گردی462

تنگ چنار - مهریز - یزد 

روستای عباس آباد کوچه 

آبشار

بانک توسعه تعاون
فاطمه حاجی 

حسینی
15001168

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

463

گوسفند داشتی 

نژاد افشاری 

 راسی25

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات دهستان 

چاهک روستای هاشم آباد
وزارت جهاد کشاورزی800800فاطمه حسن پورصندوق کارآفرینی امید

2اشکذریزدگلخانه464
ابراهیم آبادرستاق چاه 

1شماره 
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه 

حقیرابراهیم 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی300300

1مهریزیزدسرمه دوزی465

شهرستان مهریز روستای 

خورمیز علیا کوچه شهید 

ناصر زارع

پست بانک
فاطمه حیدری 

خورمیزی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

466
تولید مانتو و 

شلوار زنانه
1یزدیزد

اکرم آباد خ سلیمانی ک 

5مهر بن بست 
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه خواجه 

زاده قادر آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

467
اقامتگاه بوم 

گردی
2تفتیزد

یزد تفت اسالمیه کوچه 

شهید پور محمد علی
بانک توسعه تعاون

فاطمه دانش 

نصر آبادی
19501950

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

468

 30پرورش 

راس گوسفند 

اصالح نژادی

بانک کشاورزیبهاباد چاه امین آباد1بهابادیزد
فاطمه دشتی 

خویدکی
وزارت جهاد کشاورزی800791

469
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000فاطمه دهقانصندوق کارآفرینی امیدزارچ اله آباد کوچه عترت5یزدیزد

1مهریزیزداحرامی بافی470
مهریز بنادک سادات باغ 

حاجیان
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه دهقان 

بنادکی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهریزیزدزنبورداری471
شهرستان مهریز روستای 

منشاد، مزرعه الزرده
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه دهقان 

منشادی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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472
پرورش دهنده 

گاو شیری
صندوق کارآفرینی امیدابرکوه روستای خسرو اباد1ابرکوهیزد

فاطمه رستگار 

هروکی
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدمیبد حسن آباد1میبدیزدکاربافی473
فاطمه زارع 

مهرجردی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

474

احداث واحد 

پرورش بز 

اصالح نژاد 

مورسیا /سانن 

 راس10

بانک کشاورزیبهاباد مجتمع دامداری ها1بهابادیزد
فاطمه زینلی 

بهابادی
وزارت جهاد کشاورزی17501750

475
-صنایع دستی

کار بافی
2میبدیزد

میبد بلوارجعفری نژاد 

2سرمیک
بانک کشاورزی

فاطمه شریف 

زاده
1050432

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

476
پرورش و تولید 

زعفران
1خاتمیزد

یزد خاتم هرات چاه 

کشاورزی طالقانی
بانک کشاورزی

فاطمه شریفی 

آبدار
وزارت جهاد کشاورزی500500

477
تولید فرش 

دستباف
10یزدیزد

حسین آباد ریسمانی 

9والیت - خیابان والیت 
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه صالحی 

وزیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

478
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه عابدیبانک کشاورزیبهاباد روستای سیمکوییه1بهابادیزد

479
بهره برداری 

گوسفند داشتی
1ابرکوهیزد

بخش بهمن مهراباد جنب 

تکیه علی اصغر
بانک کشاورزی

فاطمه عباسی 

زاده مهر ابادی
وزارت جهاد کشاورزی620572

480

گوسفند داشتی 

نژاد افشاری 

( راسی60)

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

فتح آباد
بانک کشاورزی

فاطمه عسکری 

نژاد جوزم
وزارت جهاد کشاورزی1400110

481

کاشت و 

پرورش گل 

محمدی

1خاتمیزد
چاه - بخش مرکزی - خاتم 

کشاورزی امیرآباد
بانک توسعه تعاون

فاطمه عشایری 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی450450
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482
دوخت انواع 

لباس
1ابرکوهیزد

منزل - مریم آباد - ابرکوه 

حاج اکبر فتاحی
بانک توسعه تعاون

فاطمه فتاحی 

مریم آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

483

پرورش بز 

 راس 5شیری 

(اصالح نژادی)

بانک کشاورزیبهاباد چاه کشاورزی وحدت1بهابادیزد
فاطمه فالح 

بموئی
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدصدرآباد خیابان طالقانی1اشکذریزدقالی بافی484
فاطمه محمدی 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

485

تولید و تعمیر 

کابینت های 

چوبی

1یزدیزد

روستای اکرم آباد بلوار - یزد

وحدت جنب کارگاه 

منصوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000فاطمه ملک ثابتصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی15045فاطمه نیکخواهبانک کشاورزیبخش بهمن روستای بداف1ابرکوهیزدکشت زعفران486

487

پرورش 

گوسفند نژاد 

افشاری به 

 20ظرفیت 

راس مولد

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات چاه 

کشاورزی سجاد
بانک کشاورزی

فاطمه هاوشکی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

488

پرواربندی 

 200گوسفند 

راسی

بانک کشاورزیبهاباد مجتمع دامداری ها2بهابادیزد
فردین میرزایی 

عشین
وزارت جهاد کشاورزی1750910

صندوق کارآفرینی امیدحاجی آباد1اشکذریزدپوشاک489
فرزاد ناصری 

کتکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

490
آموزشگاه و 

کارگاه خیاطی
1یزدیزد

یزد محمد آباد شهرک 

گلستان جنب اردوگاه 

282وحدت قطعه 

صندوق کارآفرینی امید
فرشته جعفری 

پناه
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

491

 اصالح نژاد"

 گوسفند

20رومانف   

"راس

وزارت جهاد کشاورزی6500فرشته شبانیبانک کشاورزیمیبد روستای نیوک1میبدیزد
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492
پرورش ماهیان 

زینتی
صندوق کارآفرینی امیدمجیدآباد شهیدیه1میبدیزد

فرشته طالبی 

شورکی
وزارت جهاد کشاورزی200200

493
پرورش دام 

سبک
صندوق کارآفرینی امیدسعیداباد1میبدیزد

فرهاد دهقانی 

فیروزآبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی21870فریبا خواجه زادهبانک کشاورزیبهاباد خ پاسداران1بهابادیزدتولید زعفران494

1ابرکوهیزدپرورش قارچ495
بخش بهمن مهردشت 

مسکن مهر
صندوق کارآفرینی امید

قاسم اقایی مهر 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

496
احداث گلخانه 

سبزی صیفی
2خاتمیزد

یزد خاتم هرات دهستان 

فتح آباد شهید رحیمی
پست بانک

قاسم دولت 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی12001200

497
پرورش مرغ 

بومی
وزارت جهاد کشاورزی100100قاسم فتاحیصندوق کارآفرینی امیدابرکوه مریم اباد1ابرکوهیزد

498
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیابرکوه روستای تیزک2ابرکوهیزد

قدرت امیدپناه 

تیزکی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

بانک کشاورزیاحمد اباد مشیر- فهرج 5یزدیزدتاسیس گلخانه499
کاظم دهقان 

دهنوی
وزارت جهاد کشاورزی36003600

500

بسته بندی 

میوه 

وسبزیجات و 

قارچ

بانک کشاورزییزد اشکذر رستاق همت آباد12اشکذریزد
کاظم کریمی 

میمونه
وزارت جهاد کشاورزی1800014000

501

بسته بندی 

ترشی شور و 

زیتون شور

صندوق کارآفرینی امیدابرکوه مریم اباد1ابرکوهیزد
کبری برزگر 

مریم ابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

502

بسته بندی 

ترشی شور و 

زیتون شور

وزارت جهاد کشاورزی100100کبری تقی پناهصندوق کارآفرینی امیدابرکوه مریم اباد1ابرکوهیزد
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503

بهسازی 

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی

1ابرکوهیزد
بخش بهمن روستای مهر 

3اباد خیابان باهنر 
بانک کشاورزی

کرم رستگار مهر 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

504

بهسازی واحد 

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد 

 10سیمینتال

راس

وزارت جهاد کشاورزی12001200گلشن رساییبانک کشاورزیمروست روستای کرخنگان1خاتمیزد

505
اقامتگاه بوم 

گردی گرگینو
1بافقیزد

روستای -سبزدشت-بافق

گرگین اباد
15001500الله انغوزهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

506

پرورش 

گوسفند داشتی 

نژاد آلپاین 

 راس400

بانک کشاورزییزد جاده دربید10یزدیزد
لیال ابراهیمی 

حاجی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی52002800

507

پرورش 

گوسفند نژاد 

افشاری به 

 20ظرفیت 

راس مولد

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات دهستان 

چاهک روستای باغ معدن
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال اسالمیبانک توسعه تعاون

508
دوخت انواع 

لباس
1ابرکوهیزد

خیابان - فراغه  –ابرکوه 

خیابان  –خدمات کشاورزی 

 منزل 2کوچه  –امام علی 

حاج جعفر اسماعیلی

بانک توسعه تعاون
لیال اسمعیلی 

فراغه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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509

انواع بیسکوبیت 

و کیک و انواع 

شیرینی آردی 

و غیر آردی

15اشکذریزد

اشکذر شرف اباد رستاق 

ابتدای جاده ورودی شرف 

اباد روبروی سرد خانه

وزارت صنعت، معدن و تجارت38502850لیال بحریبانک کشاورزی

510

بسته بندی 

ترشی شور و 

زیتون شور

وزارت جهاد کشاورزی200200لیال تقی پناهصندوق کارآفرینی امیدابرکوه مریم اباد1ابرکوهیزد

1ابرکوهیزدکشت زعفران511
بخش بهمن روستای اسد 

اباد اسفند اباد
بانک کشاورزی

لیال راجی اسد 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

512
دوخت انواع 

لباس
صندوق کارآفرینی امیدخرم آباد- ابرکوه 1ابرکوهیزد

لیال زمان زاده 

خرم آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

513

پرورش 

نژاد )گوسفند 

به  (افشاری

 20ظرفیت 

راس مولد

1خاتمیزد

یزد خاتم هرات دهستان 

چاهک روستای اسالم آباد 

کندر

وزارت جهاد کشاورزی200200لیال کرونیصندوق کارآفرینی امید

514

بسته بندی 

ترشی شور و 

زیتون شور

صندوق کارآفرینی امیدابرکوه مریم اباد1ابرکوهیزد
لیال کریمی مریم 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی100100

515

کاشت و 

پرورش گل 

محمدی

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات دهستان 

چاهک
وزارت جهاد کشاورزی200200لیلی مالئیصندوق کارآفرینی امید

516

پرورش گاو 

 راس 30شیری 

سیمینتال

3بافقیزد
مجتمع گاو -صدر اباد-بافق

شیری
بانک کشاورزی

مجتبی حاجی 

عبداللهی
وزارت جهاد کشاورزی50002500
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517

گلخانه 

سبزیجات و 

 8570صیفی 

متر مربع

5اشکذریزد
اشکذر بندر آباد رستاق چاه 

بحرینی
بانک کشاورزی

مجتبی رحیمی 

بندر آبادی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

518

پرورش 

گوسفند نژاد 

افشاری

وزارت جهاد کشاورزی200200مجید صادقیزادهصندوق کارآفرینی امیدهرات روستای علی آباد1خاتمیزد

519

پرورش بز 

اصالح )شیری

ساخت +(نژادی

و ساز واحد 

پرورش بز سانن

وزارت جهاد کشاورزی10001000مجید صالحیبانک کشاورزیبهاباد روستای آسفیچ1بهابادیزد

520
کارگاه صنایع 

دستی
بانک توسعه تعاونمزرعه کالنتر2میبدیزد

مجید فالح 

یخدانی
600600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی217140مجید کربالییبانک کشاورزیبهاباد روستای ده عسکر1بهابادیزدتولید زعفران521

522

توسعه و تجهیز 

دفاتر خدمات 

روستایی

1ابرکوهیزد
-بخش بهمن-ابرکوه

روستای خرم آباد
پست بانک

مجید محمودپناه 

خرم آبادی
700700

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

523
کمپ کویری 

یزد
14یزدیزد

میدان دروازه . یزد

 بلوار نصر13کیلومتر .قرآن
1500015000مجید مهدوی نیاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

524

گلخانه 

سبزیجات و 

صیفی

وزارت جهاد کشاورزی16001600مجید میر جلیلیصندوق کارآفرینی امیدیزد اشکذر رستاق همت آباد2اشکذریزد
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525

شیرینی سنتی 

حلوا )و خانگی

(کنجدی

وزارت جهاد کشاورزی200200محبوبه ایزدیصندوق کارآفرینی امیدهرات روستای هاشم آباد1خاتمیزد

526
پرورش گاو 

شیری
3مهریزیزد

به - خورمیز علیا -مهریز

- طرف روستای مدوار 

- جنب قنات جعفرآباد 

گاوداری پیروز

وزارت جهاد کشاورزی40004000محسن پیروزپست بانک

527
تولید جعبه 

پالستیکی
پست بانکمروست خ نواب4خاتمیزد

محسن دهقان 

مروست
وزارت صنعت، معدن و تجارت2000700

528
تولید فوم و 

اسفنج
3مهریزیزد

یزد مهریز روستای خورمیز 

علیا خیابان شهید عباسی 

محله سر اسیاب بعد از 

استخر

بانک کشاورزی
محسن زارع 

خورمیزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت990990

10001000محسن کاظمیصندوق کارآفرینی امید41بلوار خامنه ای 1اردکانیزدبوم گردی529
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

530

طراحی وتولید 

دستگاه مینی 

دامپر و دستگاه 

کارا لودر 

 (هیدرو لیکی )

برای اولین بار 

در ایران

40اشکذریزد

قبل از -میبد -جاده یزد 

پمپ بنزین حاجی آباد ر 

ستاق

وزارت صنعت، معدن و تجارت2700014000محسن کریم نژادبانک کشاورزی

531

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس20

1ابرکوهیزد
ابرکوه بخش بهمن روستای 

اسد اباد اسفند اباد
وزارت جهاد کشاورزی2001محسن گل پوربانک کشاورزی
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532
پرورش دهنده 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدابرکوه بلوار ابوریحان بیرونی1ابرکوهیزد

محمد اخالقی 

ابرقویی
وزارت جهاد کشاورزی200200

533

پرورش گاو 

شیری 

سیمینتال

2یزدیزد
زارچ خیابان امام گوچه گل 

15بن بست انتظاری پالک 
بانک کشاورزی

محمد آسایش 

زارچی
وزارت جهاد کشاورزی13001100

534
اقامتگاه بوم 

گردی کدخدا
2یزدیزد

فهرج پشت بافت قدیم 

کوچه رجب علی حسینی
صندوق کارآفرینی امید

محمد باقری 

فهرجی
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

535
پرورش مرغ 

بومی در قفس
وزارت جهاد کشاورزی300300محمد بزمصندوق کارآفرینی امیدبهاباد بموییه1بهابادیزد

536

نوسازی واحد 

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد افشاری 

 راس70

بانک کشاورزیروستای قنات سهم اباد1خاتمیزد
محمد تقی امیر 

کافی مروستی
وزارت جهاد کشاورزی950400

1اشکذریزدگاو شیری537
مجتمع دامداریهای -اشکذر 

جاده طبس
صندوق کارآفرینی امید

محمد جواد 

سلمانی زارچی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

538
تاسیس گلخانه 

 متر مربع3550
3یزدیزد

خویدک شهرک والفجر 

1والفجر 
وزارت جهاد کشاورزی2900600محمد چاراستادبانک کشاورزی

539
گلخانه سبزی و 

سیفی
بانک کشاورزییزد مهریز روستای طزنج3مهریزیزد

محمد چاوشیان 

طزنجی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

540

خرید گاو 

 راس 2شیری 

اصالح نژادی 

سمینتال

1بهابادیزد
بهاباد چاه کشاورزی 

فرهنگیان
بانک کشاورزی

محمد حاتمی 

بهابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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541

صنایع تبدیلی 

- و تکمیلی 

تولید نبات

3یزدیزد
روستای اکرم اباد خیابان 

سنتو روبرویی بیت الرضا
صندوق کارآفرینی امید

محمد حسن 

ابوالمعالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

542
صنایع تبدیلی 

کشاورزی
بانک کشاورزیترک اباد کوچه شهید اکبری10اردکانیزد

محمد حسین 

اکبریان ترک اباد
وزارت جهاد کشاورزی45004300

543
تولید بیسکویت 

های خاص
4یزدیزد

اکرم آباد میدان حضرت 

ولی عصر بن بست نیک 

بخت

صندوق کارآفرینی امید
محمد حسین 

انتظاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

544
اقامتگاه بوم 

گردی
صندوق کارآفرینی امیدتفت ده باال محله بشرا1تفتیزد

محمد حسین 

ساالری
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

545

احداث واحد 

پرورش گاو 

شیری نژاد 

 30سمیتال 

راس

3یزدیزد
یزد روستای محمودی 

مجتمع گاوشیری
بانک کشاورزی

محمد حسین 

سعیدی
وزارت جهاد کشاورزی60000

546

پرورش دام 

مولد بومی 

بلوچی و )

(افشاری

پست بانکهرات فتح آباد1خاتمیزد
محمد حسین 

عطایی فتح آباد
وزارت جهاد کشاورزی1200100

547

بهسازی 

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی

1ابرکوهیزد

بخش بهمن مهر اباد 

روبروی بانک کشاورزی 

کوچه باغ زری

صندوق کارآفرینی امید
محمد حسین 

فالح مهر ابادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

548

پرورش شتر 

مرغ پرواری 

 قطعه300

بانک کشاورزیاسالم اباد فخر-مبارکه-بافق2بافقیزد
محمد حسین 

قنبری زاده
وزارت جهاد کشاورزی15001340
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549

پرورش گاو 

شیری نژاد 

 20سمیتال 

راس

2یزدیزد

خیابان - زارچ - یزد 

- کوچه قدمگاه - مجلسی 

جنب درمانگاه طالقانی

بانک کشاورزی
محمد حسین 

کریمی زارچی
وزارت جهاد کشاورزی23001400

550
اقامتگاه بوم 

گردی
2تفتیزد

محله  –یزد، روستای ده باال 

جان برازان
صندوق کارآفرینی امید

محمد حسین 

گلستانی فر
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیبهاباد روستای ببروییه1بهابادیزدتولید زعفران551
محمد حیدری 

پورکانی
وزارت جهاد کشاورزی114114

552

 احداث گلخانه"

 متر 6784

"مربع

بانک کشاورزیدهنو محله باال کوچه یاسمن6یزدیزد
محمد دهقان 

دهنوی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

1خاتمیزدپرواربندی شتر553
یزد خاتم هرات روستای 

فتح آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد دهقانیصندوق کارآفرینی امید

554

احداث واحد 

پرورش گاو 

شیری نژاد 

 40سمیتال 

راس

بانک کشاورزیچرخاب- زارچ- یزد4یزدیزد
محمد رسول 

شریفی زارچی
وزارت جهاد کشاورزی68006800

555
پرورش دهنده 

گوسفند و بز
1ابرکوهیزد

ابرکوه بخش بهمن اسفند 

اباد
صندوق کارآفرینی امید

محمد رضا 

امیدواری
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیبهاباد روستای بنستان1بهابادیزدتولید زعفران556
محمد رضا باقری 

بنستانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیبهاباد روستای وحدت آباد1بهابادیزدتولید زعفران557
محمد رضا 

تیموری آسفیچی
وزارت جهاد کشاورزی200140

1میبدیزدکار بافی558
میبد حسن آباد طبقه 

زیرین مسجد الجواد
صندوق کارآفرینی امید

محمد رضا 

خالومحمدی 

فیروزآبادی

300300
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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559
پرورش قارچ 

تن10ظرفیت 
صندوق کارآفرینی امیددهنو پشت ورزشگاه1یزدیزد

محمد رضا 

دهقان دهنوی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اشکذریزدگوسفند ملود560
اشکذر خضر آباد کذاب 

دوالب
صندوق کارآفرینی امید

محمد رضا 

دهقان دوالبی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

561

گلخانه 

سبزیجات و 

صیفی

صندوق کارآفرینی امیداشکذر اسالم آباد رستاق2اشکذریزد
محمد رضا زارع 

دربرزی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

562

پرورش بز 

شیری اصالح 

 راس 5نژادی 

بز سانن

بانک کشاورزیبهاباد چاه کشاورزی چمران1بهابادیزد
محمد رضا زکی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی150150

563
پروار بندی بره 

 راسی250
2اشکذریزد

مجتمع دامداریهای -اشکذر 

جاده طبس
بانک کشاورزی

محمد رضا 

فردادیان
وزارت جهاد کشاورزی25002

564
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیخورمیز سفلی-مهریز2مهریزیزد

محمد زارع 

خورمیزی
وزارت جهاد کشاورزی30002000

بانک کشاورزیبهاباد عظیم اباد1بهابادیزدتولید زعفران565
محمد زین 

الدینی
وزارت جهاد کشاورزی11440

566

تاسیس گاو 

 راس 40شیری 

سیمینتال

2ابرکوهیزد
دهستان فراغه روستای ده 

عرب
بانک کشاورزی

محمد سعیدی 

ده عرب
وزارت جهاد کشاورزی38001170

567

ساخت ماشین 

آالت وادوات و 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

1اردکانیزد
ترک اباد روستای -اردکان

مهمدیه
صندوق کارآفرینی امید

محمد شاکر 

اردکانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

568
پرورش مرغ 

بومی
10یزدیزد

بلوار صیای شیرازی بعد از 

 9امالک سید نبش کوچه 

واحدهای تجاری طبقه هم 

کف

پست بانک
محمد شهبازی 

منشادی
وزارت جهاد کشاورزی1400014000
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569

گلخانه 

سبزیجات و 

صیفی

صندوق کارآفرینی امیداشکذر روستای عز آباد2اشکذریزد
محمد صادق 

قاسم شریفی
وزارت جهاد کشاورزی24002400

570

پرورش 

گوسفند اصالح 

 25نژاد رومانف 

راس

1اشکذریزد
مجتمع دامداریهای -اشکذر 

جاده طبس
بانک کشاورزی

محمد صادق 

منصوری مجومرد
وزارت جهاد کشاورزی1000600

571

پرورش گاو 

 راس 10شیری 

مولد

1بهابادیزد
چاه -بهاباد بخش مرکزی

چمران
بانک کشاورزی

محمد صادقی 

دهنودشت
وزارت جهاد کشاورزی200200

572

گردشگری و 

-طبیعت گردی 

 سفره خانه 

سنتی

15001500محمد صدیقیصندوق کارآفرینی امیدروستای خویدک2یزدیزد
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

573

احداث واحد 

پرورش گاو 

شیری 

 15سیمینتال 

راس

2بهابادیزد
بهاباد مجتمع دامداری های 

شهرستان بهاباد
بانک کشاورزی

محمد عالمی 

بهابادی
وزارت جهاد کشاورزی2300880

574

پرورش گاو 

شیری نژاد 

راس40سمیتال 

4یزدیزد
یزد بلوار نواب صفویی کوی 

24گلها پالک
پست بانک

محمد علی 

اسالمی مهدی 

ابادی

وزارت جهاد کشاورزی52005200

575
ایجاد اقامتگاه 

بوم گردی
2مهریزیزد

شهرستان مهریز دهستان 

میانکوه روستای فخراباد 

محله اول منزل محمد علی 

حسینی

صندوق کارآفرینی امید

محمد علی 

حسینی حسین 

آبادی

30003000
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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بانک کشاورزیابرکوه بخش بهمن مهر اباد1ابرکوهیزدکشت زعفران576

محمد علی 

رستگارپناه 

مهرابادی

وزارت جهاد کشاورزی100100

577

نوسازی واحد 

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد افشاری 

 راس40

وزارت جهاد کشاورزی700300محمد علی زارعبانک کشاورزیمروست چنارناز1خاتمیزد

578
کاشت زعفران 

یک هکتاری
1مهریزیزد

چاه . ارنان . مهریز. یزد 

کشاورزی اسالم آباد شیرکوه
بانک کشاورزی

محمد علی زارع 

بیدکی
وزارت جهاد کشاورزی450450

579
تولید و بسته 

بندی عسل
1تفتیزد

حسین آباد -سانیج-تفت

نواب
پست بانک

محمد علی 

سعادت
وزارت جهاد کشاورزی500500

580
 گلخانه صیفی'

و سبزی
6اشکذریزد

اشکذر همت آباد رستاق 

3چاه شماره 
بانک توسعه تعاون

محمد علی 

عزیزی
وزارت جهاد کشاورزی118309464

581

کارگاه صنایع 

زیلو )دستی

(بافی

پست بانکمیبد مهر آباد2میبدیزد
محمد علی غنی 

پور میبدی
700700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

582

تولید و بسته 

بندی انواع 

ترشی و شور

صندوق کارآفرینی امیدابرکوه مریم اباد1ابرکوهیزد

محمد علی 

کریمی مریم 

ابادی

وزارت جهاد کشاورزی100100

583

 پرورش شتر"

10دو کوهانه   

"نفری

2اشکذریزد
یزد شهرستان صدوق 

روستای شرب العین
وزارت جهاد کشاورزی1500800محمد علی گلزاربانک کشاورزی

584
مجوز بهسازی 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد فالح فراغهبانک کشاورزیدهستان فراغه روستای فراغه1ابرکوهیزد
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585

پرورش مرغ 

بومی به 

 400ظرفیت 

قطعه

صندوق کارآفرینی امیدبهاباد روستای امین آباد1بهابادیزد
محمد کاظم 

خوش خوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

586

مبلمان 

مصنوعات 

(نجاری)چوبی

2یزدیزد
یزد اکرمیه بلوار امام حسین 

کوچه نسترن کوچه نیایش
پست بانک

محمد کاظم 

دهقان منشادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

587

گلخانه 

سبزیجات و 

 4200صیفی 

متر مربع

4اشکذریزد
یزد اشکذر همت آباد 

رستاق کوچه گلخانه
بانک کشاورزی

محمد کاظم میر 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی33003100

588

تولید نان 

خشک قندی و 

سوخاری و 

صادرات

بانک توسعه تعاونقوام اباد-خضر اباد -اشکذر3اشکذریزد
محمد کالنتری 

قوام ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1300910

589

بهسازی واحد 

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد افشاری 

 راس50

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات دهستان 

فتح آباد
بانک کشاورزی

محمد محمدی 

فتح آباد
وزارت جهاد کشاورزی800800

590

پرورش گاو 

 راس 2شیری 

خرید گاو )مولد

(سمینتال

1بهابادیزد
بهاباد شرکت کشاورزی 

چمران
بانک کشاورزی

محمد محمدی 

نیا بهابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

591
مرکز معاینه 

فنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت750750محمد منصوریصندوق کارآفرینی امیداشکذر جاده رستاق1اشکذریزد
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592
کاشت زعفران 

یک هکتاری
1مهریزیزد

چاه . ارنان . مهریز. یزد 

کشاورزی اسالم آباد شیرکوه
بانک کشاورزی

محمد مهدی 

زارع بیدکی
وزارت جهاد کشاورزی450450

593

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد افشاری 

 راس45

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات چاه 

کشاورزی طالقانی
بانک توسعه تعاون

محمد نوروزی 

رسول آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

594
احداث گلخانه 

 مترمربع6300
6یزدیزد

یزد فهرج جنب حسینیه 

ابوالفضل
بانک کشاورزی

محمد هادی 

حسینی فهرجی
وزارت جهاد کشاورزی37003700

1اشکذریزدگاو شیری595
مجتمع دامداریهای -اشکذر 

جاده طبس
صندوق کارآفرینی امید

محمد هادی 

مجتهد زاده 

فیروزآباد

وزارت جهاد کشاورزی10001000

596

تولید مصنوعات 

چوبی و فلزی 

روستیک

1مهریزیزد

شهرستان مهریز روستای 

منشاد محله توده، کارگاه 

روستیک

صندوق کارآفرینی امید
محمد هادی 

نوراللهی زاده دره
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400

597

نوسازی واحد 

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد افشاری 

 راس50

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات دهستان 

فتح آباد روستای سلیم آباد
وزارت جهاد کشاورزی700700محمد یزدانیبانک کشاورزی

598

پرورش 

گاوشیری نژاد 

 10سمینتال 

راس

2یزدیزد
مجتمع - روستای چرخاب 

گاو شیری
پست بانک

محمدتقی اقبالی 

زارچ
وزارت جهاد کشاورزی1500500
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599

ساخت و تولید 

قطعات 

کارخانجات 

صنعتی

2اشکذریزد
شهرستان صدوق - یزد

اشکذر حسن آباد رستاق
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500محمدتقی رجبیصندوق کارآفرینی امید

600
پرورش شتر 

مرغ
صندوق کارآفرینی امیدمزرعه کالنتر1میبدیزد

محمدحسن 

بیکی فیروزآبادی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

601
پرورش دهنده 

بز-گوسفند
صندوق کارآفرینی امیدرستاق ابراهیم آباد1اشکذریزد

محمدحسن 

جنتی
وزارت جهاد کشاورزی150150

602

حمل فرآورده 

های دامی تازه 

حمل تخم )

(مرغ

صندوق کارآفرینی امیدروستای شمس آباد- ابرکوه 1ابرکوهیزد

محمدحسین 

امامی پناه 

ابرقویی

وزارت جهاد کشاورزی500500

100یزدیزدشیرآالت پدالی603
-  جاده بافق10کیلومتر 

پشت پمپ بنزین فهرج
بانک توسعه تعاون

محمدحسین 

دهقان دهنوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت3020023575

604

فرآوری 

محصوالت میوه 

انار

بانک کشاورزیمزرعه نو-عقدا-اردکان1اردکانیزد
محمدحسین 

دینوی مزرعه نو
وزارت جهاد کشاورزی200200

605
پرورش دهنده 

بز-گوسفند
صندوق کارآفرینی امیدرستاق روستای شرف آباد1اشکذریزد

محمدحسین 

رنجبر
وزارت جهاد کشاورزی150150

606
سفره خانه 

سنتی
صندوق کارآفرینی امیدمبارکه بلوار یادگار امام-بافق1بافقیزد

محمدحسین 

محبی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

607

پرورش گاو 

شیری نژاد 

 20سمیتال 

راس

پست بانکروستای دهنو1یزدیزد
محمدداود 

دهقان دهنوی
وزارت جهاد کشاورزی13001300
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608

اصالح نژاد گاو 

شیری 

 15سیمینتال 

راس

2تفتیزد

یزد شهرستان تفت مجتمع 

پرورش گاو دو منظوره 

روستایی چم

صندوق کارآفرینی امید
محمدرضا بی غم 

تفتی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

صندوق کارآفرینی امیدمهردشت مهرآباد1ابرکوهیزدالستیک فروشی609
محمدرضا 

پوررضایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

610

آزمایشگاه 

معتمد محیط 

زیست و صنایع 

غذایی و 

کشاورزی

5اردکانیزد

اردکان ترک اباد دانشگاه 

ازاد مرکز رشد پارک علم و 

فن اوری

بانک کشاورزی
محمدرضا توکل 

اردکانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

بانک کشاورزیبهاباد روستای وحدت آباد1بهابادیزدتولید زعفران611
محمدرضا 

تیموری
وزارت جهاد کشاورزی218218

612

فرآورده 

کنجدی 

ومحصوالت آن

1اردکانیزد
ترک آباد روستای -اردکان

مهمدیه
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا چاه 

متکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

613

مجتمع رفاهی 

بین راهی 

خورشید ساغند

35اردکانیزد

طبس - کیلومتر جاده یزد 

روبروی پاسگاه انتظامی 

ساغند

پست بانک
محمدرضا 

حاتمی مجومرد
2980018300

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

614
پرورش 

گاوشیری
2تفتیزد

خیابان -تفت دهشیر

روبروی خانه -سالمت

بهداشت

پست بانک
محمدرضا 

دهشیری
وزارت جهاد کشاورزی3250744

615

احداث واحد 

پرورش گاو 

شیری اصال نژاد 

 15سیمینتال 

راس

1تفتیزد
تفت روستای چم مجتمع 

گاوداریها
بانک کشاورزی

محمدرضا 

دهقانی تفتی
وزارت جهاد کشاورزی500320
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616
ایجاد اقامتگاه 

بوم گردی
1مهریزیزد

شهرستان مهریز دهستان 

میانکوه روستای منشاد ، 

حسینه جامع منشاد کوچه 

شهید احمد علی دهقان 

منزل محمد رضا زارع 

گاریزی

صندوق کارآفرینی امید
محمدرضا زارع 

گاریزی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

617
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی24502450محمدرضا صمدیصندوق کارآفرینی امیدمیرک آباد- مهریز 1مهریزیزد

صندوق کارآفرینی امیدچاه همت آباد- بهادران 1مهریزیزدکاشت زعفران618
محمدرضا علی 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اردکانیزدکاشت زعفران619
روستای پینه -عقدا-اردکان

کوه
وزارت جهاد کشاورزی200200محمدرضا مرادیصندوق کارآفرینی امید

620

تولید دستکش 

نخی روکش 

مخصوص )دار

(کارگری

4اردکانیزد

شهرستان اردکان روستای 

ترک آباد خیابان امام 

خمینی هفتم

بانک کشاورزی
محمدرضا 

میرزایی ترک آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400

621

کاشت و 

پرورش گل 

محمدی

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات منطقه 

حسن قزایی
بانک کشاورزی

محمدرضا 

هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی500300

622

احداث واحد 

پرورش گاو 

شیری 

 40سیمینتال 

راس

4یزدیزد
یزد حسین آباد ریسمانی 

خیابان کوثر
وزارت جهاد کشاورزی40002200محمدرضا یاوریبانک کشاورزی

1اشکذریزدزیلو بافی623
اشکذر خضرآباد روستای 

بامکان
پست بانک

محمدعلی 

ابراهیم بامکان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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624
تولید ادوات 

کشاورزی
بانک کشاورزیترک آباد-اردکان2اردکانیزد

محمدعلی 

حیدری ترک آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

625
بسته بندی 

زعفران
10مهریزیزد

مهریز تنگ چنار روستای 

کبک اباد
بانک کشاورزی

محمدعلی 

دهقان چناری
وزارت جهاد کشاورزی70000

626

گوسفند 

گوشتی و پروار 

بندی

صندوق کارآفرینی امیدمروست1خاتمیزد
محمدعلی قادری 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی200200

627

پرورش دام 

سبک داشتی 

 راس اصالح 30

نژاد

1خاتمیزد
مروست چاه کشاورزی 

مهدی اباد نجات
بانک کشاورزی

محمدعلی 

کارگریان 

مروستی

وزارت جهاد کشاورزی930290

1اشکذریزدتولید پارچه628
روستای چرخاب ابتدای 

جاده ی چرخاب
صندوق کارآفرینی امید

محمدعلی 

میرشمسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت650650

629

پرورش 

نژاد )گوسفند 

به  (افشاری

 20ظرفیت 

راس مولد

1خاتمیزد
یزد خاتم مروست روستای 

سهم آباد
صندوق کارآفرینی امید

محمدکاظم 

مروستی پناه
وزارت جهاد کشاورزی200200

630
مغازه سوپر 

لبنیات
1اشکذریزد

صدرآبادرستاق خیابان 

طالقانی
صندوق کارآفرینی امید

محمدمهدی 

شاهی صدرآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

631
اقامتگاه بوم 

گردی
1اردکانیزد

خرانق، درند کوچه کنار 

کوچه درخت چنار.حسینیه 
10001000محمود آخوندیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

632
پرورش مرغ 

گوشتی
7خاتمیزد

یزد خاتم هرات روستای 

(پاکوهی)سلیم آباد 
وزارت جهاد کشاورزی40003900محمود تیموریانپست بانک

1مهریزیزدپرورش گوسفند633
روستای احمدآباد -مهریز

دهستان ارنان
صندوق کارآفرینی امید

محمود دهقان 

چناری
وزارت جهاد کشاورزی500500
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صندوق کارآفرینی امیدابرکوه فراغه صفی اباد1ابرکوهیزدپرورش ماهی634
محمود دهقان 

صفی اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

635

گلخانه گل رز 

تولید گل رز 

شاخه بریده به 

روش 

هیدروپونیک

7مهریزیزد

شهرستان مهریز بخش 

مرکزی دهستان ارنان 

روستای کرد اباد

بانک کشاورزی
محمود زارع 

کمالی
وزارت جهاد کشاورزی60004950

1ابرکوهیزدکشت زعفران636
ابرکوه رفراغه روستای جالل 

اباد
بانک کشاورزی

محمود 

فیروزابادی
وزارت جهاد کشاورزی10080

637
اقامتگاه بوم 

گردی
بانک توسعه تعاونصدر اباد-بافق2بافقیزد

محمود کارگران 

بافقی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیرباط پشت بادام-اردکان1اردکانیزدپرورش شتر638
محمود مظفری 

خلف بادام
وزارت جهاد کشاورزی10001000

639

 پرورش"

 گوسفند اصالح

45نژاد رومانف   

"راس

بانک کشاورزیروستای چاه افضل-اردکان2اردکانیزد
محمود معصومی 

اردکانی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

640

 61خرید 

کلونی پرورش 

زنبور عسل

بانک کشاورزیمزرعه گله-نصرآباد - تفت 1تفتیزد
محمود هاشم 

بیکی
وزارت جهاد کشاورزی500500

641
 پرورش`

گوسفندپرواری
1تفتیزد

تفت دهستان علی آباد 

پیشکوه
صندوق کارآفرینی امید

مختار سلطانی 

علی آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

642
تولید نان 

خانگی
1ابرکوهیزد

بخش بهمن مهر اباد خیابان 

عاشورا
وزارت جهاد کشاورزی200200مدینه زارعی نژادبانک کشاورزی
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643

پرورش 

گاوشیری 

اصالح نژاد 

 10سیمینتال 

راس

وزارت جهاد کشاورزی10001000مراد طالبیبانک کشاورزیبخش بهمن روستای بداف1ابرکوهیزد

بانک کشاورزیبهاباد روستای احمد آباد1بهابادیزدتولید زعفران644
مرتضی اسمعیلی 

احمد آبادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1خاتمیزدپرواربندی بره645
یزد خاتم هرات روستای 

قنات سفید
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی حجتی 

مروست
وزارت جهاد کشاورزی200200

646

 احداث گلخانه"

 مترمربع 2800

"

بانک کشاورزیدهنو3یزدیزد
مرتضی دهقان 

دهنوی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

647
تولید کننده 

گیاهان دارویی
صندوق کارآفرینی امیدابرکوه روستای رییس اباد1ابرکوهیزد

مرتضی عابدی 

شمس ابادی
وزارت جهاد کشاورزی100100

بانک توسعه تعاونابرکوه ناحیه صنعتی10ابرکوهیزدتولید پری فرم648
مرتضی کارگر 

ابرقویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت99009900

1ابرکوهیزدتولید پوشاک649
روستای شمس - ابرکوه 

کوچه امین- آباد 
بانک توسعه تعاون

مرضیه اکبرزاده 

شمس آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

650
اصالح نژاد بز 

 راس20سانن 
وزارت جهاد کشاورزی7003مرضیه امامیبانک کشاورزینیوک1میبدیزد

651
دوخت انواع 

لباس
بانک توسعه تعاونروستای فیروزآباد- ابرکوه 1ابرکوهیزد

مرضیه ساالری 

پناه فیروزآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

652
تولیدکننده 

زعفران
1خاتمیزد

شهرستان خاتم هرات 

حسین آباد
بانک توسعه تعاون

مرضیه عبداله 

زادگان
وزارت جهاد کشاورزی500500

653
تولید کننده 

گیاهان دارویی
صندوق کارآفرینی امیدبخش بهمن روستای بداف1ابرکوهیزد

مرضیه غالمی 

پور بداف
وزارت جهاد کشاورزی200200
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654

بسته بندی 

ترشی شور و 

زیتون شور

وزارت جهاد کشاورزی200200مرضیه کریمیصندوق کارآفرینی امیدابرکوه مریم اباد1ابرکوهیزد

655

پارک طبیعت 

گردی و کویر 

گردی نشاط

7یزدیزد

 جاده یزد 14یزد کیلومتر 

بافق انتهای جاده کوره های 

آجر پزی فهرج

70002500مرضیه میبدیانپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی218218مرضیه نیکخواهبانک کشاورزیبهاباد روستای سیمکوییه1بهابادیزدتولید زعفران656

657

گلخانه 

سبزیجات و 

 2500صیفی 

متر مربع

2اشکذریزد
اسالم آباد رستاق خیابان 

امام حسین
وزارت جهاد کشاورزی12501250مریم درهرجبانک کشاورزی

658

شترمرغ 

 90)پرواری

(قطعه

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات دهستان 

فتح آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000مریم دهقانبانک توسعه تعاون

659
بوم گردی و 

گردشگری
بانک توسعه تعاونروستای شادکام-بافق1بافقیزد

مریم دهقان 

شادکامی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

660

توسعه و تجهیز 

دفتر خدمات 

روستایی در 

روستای 

احمدآباد مشیر

1یزدیزد

یزد، احمدآباد مشیر، خیابان 

برادران شهیدان )اصلی 

قبل از پمپ - (صدیقی

 روستاییICTبنزین، دفتر 

پست بانک
مریم دهقان 

منشادی
1000600

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

661

تولید و بسته 

بندی شیره 

انگور

صندوق کارآفرینی امیدابرکوه مریم اباد1ابرکوهیزد
مریم زارع مریم 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

662
فراوری و بسته 

بندی سبزیجات
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم عابدیصندوق کارآفرینی امیدابرکوه خیابان شهید صدوقی1ابرکوهیزد
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663
دوخت انواع 

لباس
1ابرکوهیزد

کوچه - مریم آباد - ابرکوه 

حافظ
بانک توسعه تعاون

مریم غالمزاده 

مریم آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

664

خشک کردن 

وبسته بندی 

میوه جات

وزارت جهاد کشاورزی200200مریم منفردصندوق کارآفرینی امیدبفروییه بیده1میبدیزد

665

خشک کردن و 

بسته بندی 

میوه جات

صندوق کارآفرینی امیدابرکوه فراغه ده عرب1ابرکوهیزد
مریم مولود پور 

ده عرب
وزارت جهاد کشاورزی100100

666

خشک کردن و 

بسته بندی 

میوه جات

1ابرکوهیزد
ابرکوه دهستان فراغه 

روستای خسرو اباد
صندوق کارآفرینی امید

مریم نوری 

خسرو ابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

667

تاسیس 

آموزشگاه 

آزادفنی و حرفه 

ای دررشته 

فناوری اطالعات

1یزدیزد

-خیابان اصلی-فهرج-یزد

کوچه روبه روی بانک 

صادرات

پست بانک
مژده غالمی 

خویدکی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

668

گلخانه 

سبزیجات و 

 2240صیفی 

متر مربع

2اشکذریزد
یزد اشکذر رستاق اسالم اباد 

میمونه
بانک توسعه تعاون

مژگان کریمی 

میمونه
وزارت جهاد کشاورزی11001100

669
اسب دره 

 راس5شوری 
پست بانکهرات روستای چاکری2خاتمیزد

مسعود بذرافشان 

مروست
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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670

پرورش 

نژاد )گوسفند 

به  (افشاری

 20ظرفیت 

راس مولد

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

زین آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200مسعود برهانیبانک توسعه تعاون

671
احداث گلخانه 

سبزی و صیفی
1مهریزیزد

یزد مهریز مجتمع هرفته 

D1قطعه 
پست بانک

مسعود دهقان 

منشادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

672
خرید وسایل 

ورزشی
1یزدیزد

یزد روستای اکرمیه خیابان 

اصلی
صندوق کارآفرینی امید

مسعود رضا علی 

چی
وزارت ورزش و جوانان10001000

673

توسعه و تجهیز 

دفاتر آی سی 

تی روستایی

1تفتیزد
خیابان مسجد - دهشیر 

جامع
500500مسعود صمیمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

674
پرورش دهنده 

قارچ خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدرستاق روستای صدرآباد1اشکذریزد

مسلم اسالمی 

مهدی ابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1بهابادیزدتولید زعفران675
شهرستان بهاباد روستای 

سنجدک
بانک کشاورزی

مسلم فالح فضل 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی114114

676
پرورش گاو 

شیری
1اشکذریزد

خضرآباد روستای دربرز 

جنب مسجدجامعه
صندوق کارآفرینی امید

مسیب احمدی 

دربرزی
وزارت جهاد کشاورزی400400

677
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدمزرعه حاجی عبداهلل-مهریز1مهریزیزد

مصطفی 

اسماعیلی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

678

 احداث گلخانه"

 متر 11000

"مربع

بانک کشاورزیفهرج رو به رو باشگاه11یزدیزد
مصطفی حسینی 

فهرجی
وزارت جهاد کشاورزی50005000
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679
آهنگری سنتی 

چلنگری
1تفتیزد

تفت سخوید محله حاجی 

آباد
پست بانک

مصطفی الزمی 

سخویدی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

680
کارگاه فنی و 

جوشکاری
1ابرکوهیزد

ابرکوه بخش بهمن روستای 

اسفند اباد
بانک توسعه تعاون

مصیب سربازی 

اسفند ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250

2ابرکوهیزدزنبورداری681
ابرکوه بخش مرکزی 

روستای فراغه
بانک کشاورزی

مصیب قیومی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی750750

بانک کشاورزیبهاباد روستای سیمکوییه1بهابادیزدتولید زعفران682
معصومه امیری 

سمکویی
وزارت جهاد کشاورزی20070

بانک کشاورزیبهاباد روستای ببروییه1بهابادیزدتولید زعفران683
معصومه توکلی 

بنیزی
وزارت جهاد کشاورزی20070

3مهریزیزدقالیبافی684

یزد مهریز روستای عصمت 

اباد شهرک ولیعصر خیابان 

شهید غالمحسین دهقانی

بانک کشاورزی
معصومه 

چهارگامه
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

بانک کشاورزیبهاباد بنستان قادر آباد1بهابادیزدتولید زعفران685
معصومه خواجه 

زاده قادر آبادی
وزارت جهاد کشاورزی218140

686
پرورش ماهیان 

زینتی
3بافقیزد

عباس آباد روبروی موزاییک 

سازی
بانک کشاورزی

معصومه دهقان 

شادکام
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیبهاباد روستای زارکوییه1بهابادیزدتولید زعفران687
معصومه عابدی 

حاجی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی11431

688

پرورش 

نژاد )گوسفند

به  (افشاری

 20ظرفیت 

راس مولد

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

اسالم آباد
صندوق کارآفرینی امید

معصومه فالحتی 

هرات
وزارت جهاد کشاورزی200200



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 کشاورزیبهاباد روستای بنستان1بهابادیزدتولید زعفران689

معصومه 

میرحسینی 

بنستانی

وزارت جهاد کشاورزی200160

690
پرورش دهنده 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدابرکوه فیض اباد کهنه1ابرکوهیزد

منصور ستار 

شمس ابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

691

بازیافت پلی 

 و PETاتیلن و

تولید گرانول 

بازیافتی

1ابرکوهیزد
ناحیه صنعتی - ابرکوه 

4قطعه - بهمن 
پست بانک

منصور فالحی 

نصرت آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1500850

692

 راس 15خرید 

گوسفند 

مو/سانن/رومانف

رسیا

بانک کشاورزیموسی اباد1میبدیزد
منصور 

کارگرشورکی
وزارت جهاد کشاورزی500500

693

توسعه و تجهیز 

دفتر خدمات 

روستایی

1تفتیزد

استان یزد، شهرستان تفت، 

دهستان سخوید، روستای 

 روستای ICTتوده، دفتر 

.سخوید

پست بانک
منصور ماندگار 

قلندری
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

694
باشگاه خدمات 

ورزشی
1یزدیزد

یزد زارچ روستای اله 

ابادورودی روستا
صندوق کارآفرینی امید

منصوره انتظاری 

زارچ
وزارت ورزش و جوانان10001000

صندوق کارآفرینی امیداشکذر روستای کافی آباد1اشکذریزدقالیبافی695
منیژه سلمانی 

ندوشن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

696
دستگاه رطوبت 

ساز التراسونیک
5مهریزیزد

یزد مهریز خورمیز علیا 

خیابان امام حسین نرسیده 

به شرکت تعاونی کارگاه 

مهرنگار

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500مهدی ابوییپست بانک
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697
پرورش قارچ 

خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدرکن اباد1میبدیزد

مهدی بیکی 

رکن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی17001700

698

ساخت ماشین 

االت وادوات و 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیددهستان محمدیه-اردکان1اردکانیزد
مهدی خلیلی 

صدراباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

699

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس 40نژاد 

سیمینتال

4تفتیزد

استان یزد شهرستان تفت 

دهستان علی آباد مجتمع 

پرورش گاو شیری

بانک کشاورزی
مهدی سرسنگی 

علی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی70001850

1تفتیزدصنایع چوب700

- بنادکوک دیزه-تفت-یزد

کوچه شهید -شهرک انقالب

آهنگری

صندوق کارآفرینی امید
مهدی غفوری 

بنادکوکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

701
تولید کننده 

لوازم چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مهدی فالحیصندوق کارآفرینی امیدابرکوه فراغه جالل اباد1ابرکوهیزد

702
پرورش دهنده 

گوسفند و بز
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی کارگرصندوق کارآفرینی امیدابرکوه خیابان سعدی1ابرکوهیزد

1مهریزیزدکشت زعفران703
یزد مهریز علی آباد چهل 

گزی جنب حسینیه
صندوق کارآفرینی امید

مهدی منصوری 

علی آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

704

 75خرید 

کلونی پرورش 

زنبور عسل

1تفتیزد
-خیابان شهدا-تفت-یزد

جنب حسینیه
پست بانک

مهدی هاشم 

بیگی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی500200مهدی یزد انیبانک کشاورزیخ اصلی1خاتمیزدکشت زعفران705

706

تولیدکننده 

محصوالت 

زراعی

صندوق کارآفرینی امیداشکذر بلوار مهدیه1اشکذریزد
مهدیه احمدیان 

یزدلی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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بانک کشاورزیبهاباد روستای ده جمال1بهابادیزدتولید زعفران707
مهدیه خانی زاده 

ده جمالی
وزارت جهاد کشاورزی20070

708

احداث گلخانه 

سبزی و صیفی 

 مترمربع2300

وزارت جهاد کشاورزی14951047مهدیه عزیزیبانک توسعه تعاونبندر اباد-اشکذر2اشکذریزد

صندوق کارآفرینی امیدتفت نیر حسین آباد2تفتیزدتولید اسکاج709
مهدیه مالعباسی 

نیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

710

تاسیس کارگاه 

تولید فرش 

دستباف

3ابرکوهیزد
بخش بهمن روستای اسد 

اباد اسفند اباد
بانک توسعه تعاون

مهر انگیز 

ابراهیمی اسد 

ابادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

711

بسته بندی 

ترشی شور و 

زیتون شور

وزارت جهاد کشاورزی200200مهری امیدوارپناهصندوق کارآفرینی امیدابرکوه احمد اباد کوچه عالم1ابرکوهیزد

712

تجهیز سالن 

های پرورش 

وطرح توسعه 

تولید بلدرچین

25تفتیزد

تفت روستای اسالمیه 

مزرعه سیف الدین شرکت 

تولیدی بلدرچین شیرکوه

وزارت جهاد کشاورزی1500012250مهری حبیبیبانک کشاورزی

713

بسته بندی 

ترشی شور و 

زیتون شور

صندوق کارآفرینی امیدابرکوه خیابان نسفی1ابرکوهیزد
مهری ستار 

شمس ابادی
وزارت جهاد کشاورزی100100

714

تأسیس دفتر 

خدمات بانکی 

در روستای 

شمس آباد 

ابرکوه

1ابرکوهیزد

- شمس آباد- ابرکوه- یزد

جنب حسینیه سیدالشهدا 

شمس آباد

پست بانک
مهناز شفیعی 

رییس ابادی
500490

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

715
اقامتگاه بوم 

گردی رستم
1یزدیزد

یزد، اله آباد زارچ ، کوچه 

شهید بهروز باستانی، جنب 

آتشکده

10001000مهناز فالحتیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت جهاد کشاورزی200200مهین طالبیبانک کشاورزیابرکوه فراغه1ابرکوهیزدکشت زعفران716

7خاتمیزدپرورش شترمرغ717
یزد خاتم هرات روستای 

سیاهوییه
وزارت جهاد کشاورزی35003000میثم برهانیبانک کشاورزی

718

 بهره برداری"

 گوسفندداشتی

60رومانف   

"راس

بانک کشاورزیابرکوه روستای مریم اباد1ابرکوهیزد
میثم کریمی 

مریم آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1ابرکوهیزدزنبورداری719
ابرکوه بخش مرکزی 

روستای عزیز اباد
بانک کشاورزی

میرزا حسن 

نفیسی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1میبدیزدکاربافی720
میبد حجت آباد کوچه 

شهید ناصر احمدی
صندوق کارآفرینی امید

نازنین آقایی 

میبدی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

721
اقامتگاه بوم 

گردی
1یزدیزد

یزد ، روستای فهرج، 

روبروی پارک مسج جامع 

فهرج

صندوق کارآفرینی امید
ناصر باقری 

فهرجی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدمزرعه میر- منشاد - مهریز 1مهریزیزدپرورش ماهی722
ناصر دهقان 

منشادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

723
پرورش بز 

داشتی
3تفتیزد

-علی آباد-شهرستان تفت

آبگردو
بانک کشاورزی

ناصر سرسنگی 

علی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی52001700

724

تولیدکننده 

محصوالت 

زراعی 

،زینتی،نهال 

درگلخانه های 

خانگی

صندوق کارآفرینی امیدمهرآباد1میبدیزد
ناهید 

اکبرپورعلی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیبهاباد روستای ده جمال1بهابادیزدتولید زعفران725
ناهید توکلی 

کمکوئی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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726

پرورش 

بوقلمون به 

 500ظرفیت 

قطعه

صندوق کارآفرینی امیدبهاباد روستای باقر آباد1بهابادیزد
نجمه اخوان 

بهابادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

10مهریزیزدقالی بافی727
یزد مهریز روستای حسین 

اباد
پست بانک

نجمه دهقانی 

عصمت اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت1500500

728
تولید کننده 

زعفران
1ابرکوهیزد

ابرکوه بخش بهمن روستای 

خرم اباد
بانک کشاورزی

ندا کارگر خرم 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی100100

729
بوم گردی 

توران دخت
20001680نرگس عرب لوپست بانکیزد تفت دهشیر توران پشت2تفتیزد

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

730

گلخانه 

سبزیجات و 

 1600صیفی 

متر مربع

وزارت جهاد کشاورزی10401040نسرین امیدوارپست بانکیزد اشکذر رستاق همت اباد2اشکذریزد

731
اقامتگاه بوم 

گردی
2اردکانیزد

یزد اردکان روستای 

سروسفلی
پست بانک

نصراله نصیری 

ارجنان
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

732
بسته بندی 

ادویه جات
1ابرکوهیزد

ابرکوه صفاییه خیابان 

خرمشهر
صندوق کارآفرینی امید

نصرت اقابابایی 

فراغه
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیبهاباد روستای قادر آباد1بهابادیزدتولید زعفران733
نعیمه محمد 

علیزاده
وزارت جهاد کشاورزی200140

صندوق کارآفرینی امیدترک آباد1اردکانیزدکار با سفال734
نگار قاضی 

اردکانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیبهاباد روستای ده جمال1بهابادیزدتولید زعفران735
نورس خالقی ده 

جمالی
وزارت جهاد کشاورزی218140

736
پرورش گاو 

شیری
2تفتیزد

یزد تفت بخش نیر روستای 

زردین مجتمع گاو شیری
بانک کشاورزی

هادی زارع 

زردینی
وزارت جهاد کشاورزی34003400
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737
احداث گلخانه 

سبزی صیفی
صندوق کارآفرینی امیدتفت اسالمیه سیف الدین2تفتیزد

هادی 

پورمحمدعلی 

فراشاه

وزارت جهاد کشاورزی17001700

738

کاشت و 

پرورش گل 

محمدی

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

زین آباد
وزارت جهاد کشاورزی400400هادی تاج آبادیبانک توسعه تعاون

739
پرورش 

گوسفندپرواری
بانک کشاورزیتفت اسالمیه1تفتیزد

هادی دهقانپور 

فراشاه
وزارت جهاد کشاورزی18001800

740

مصنوعات 

سنگی 

صحکاکی روی 

سنگ

صندوق کارآفرینی امیداشکذر روستای شرف آباد3اشکذریزد
هادی دهقانی 

اشکذری
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

741
تولید کابینت و 

mdf
صندوق کارآفرینی امیدحسین آباد-مهریز1مهریزیزد

هادی زارع 

خورمیزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت750750

بانک کشاورزیابرکوه روستای فراغه1ابرکوهیزدکشت زعفران742
هما دهقان 

ابرقویی
وزارت جهاد کشاورزی100100

743

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد افشاری 

 راس50

وزارت جهاد کشاورزی600600هوشنگ حیدریبانک توسعه تعاونهرات روستای چاهک1خاتمیزد

744
اقامتگاه بوم 

گردی
15001500وجیهه حمیدیانصندوق کارآفرینی امیدیزد روستای محمد آباد1یزدیزد

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

745

پرورش 

بلدرچین 

 قطعه32700

صندوق کارآفرینی امیدیزد دربید1یزدیزد
وحید حا جی 

علی عسکری
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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746

فرآوری و بسته 

بندی میوه 

های خشک

3یزدیزد

یزد محممد اباد ابتدای 

جاده قدیم بافق کوچه 

 7کوچه  (چاه آب)دهخدا

سوله آبی )متری دهخدا 

(رنگ

وزارت جهاد کشاورزی10801080وحید قافیبانک توسعه تعاون

1اشکذریزدزیلوبافی747
شرف آباد رستاق بلوار 

حافظ خیابان مالک اشتر
صندوق کارآفرینی امید

وحیده مزیدی 

شرف آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

748
پرورش گاو 

شیری سمینتال
1خاتمیزد

یزد خاتم هرات روستای 

کوشک
بانک کشاورزی

ولی اله احمدی 

نسب ندیکی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

1اشکذریزدپرورش اسب749
چرخاب اول جاده جاده 

چرخاب
صندوق کارآفرینی امید

ولی میردهقان 

اشکذری
وزارت جهاد کشاورزی500500

750
پرورش دهنده 

بز-گوسفند
صندوق کارآفرینی امیدرستاق روستای شرف آباد1اشکذریزد

یاسر مزیدی 

شرف آبادی
وزارت جهاد کشاورزی180180

751
تولید درب و 

کابینت چوبی
1یزدیزد

روستای -دهستان فهرج-یزد

-چاه شهردار-محمدیه

کوچه -روبروی پمپ بنزین

اطلسی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000یحیی فالحصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیبهاباد روستای آسفیچ1بهابادیزدتولید زعفران752
یداله صالحی 

آسفیچی
وزارت جهاد کشاورزی606606

753
پرورش خیار 

سبز گلخانه ای
1اشکذریزد

اشکذر روستای ابراهیم آباد 

1رستاق روبه روی چاه آب
بانک کشاورزی

ابراهیم 

ابوالحسنی
سایر500300

754
پرورش و 

فراوری شترمرغ
سایر500500ابراهیم روزگاربانک کشاورزیحجت آباد سخوید1تفتیزد

سایر500150ابراهیم کرمیبانک کشاورزیهرات خوانسار1خاتمیزدپرورش دام755
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756
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیمحله پایین- ندوشن - میبد 1میبدیزد

ابوالفضل جعفری 

ندوشن
سایر500500

757

پرورش 

گوسفندوبز 

شیری

1تفتیزد

استان یزدشهستان تفت 

بخش گاریزات روستای 

محمود آباد

بانک کشاورزی
ابوالفضل صالحی 

وزیری
سایر250250

بانک توسعه تعاونهرات ملکی1خاتمیزدکشاورزی758
ابوالفضل طاهری 

نژاد جوزم
سایر500164

بانک کشاورزیهرات شهریاری سفلی1خاتمیزدپرورش دام759
ابوالقاسم قره 

چاهی
سایر500150

سایر500500احسان غالمیبانک کشاورزیبنادکوک- تفت1تفتیزددامپروری760

1خاتمیزددامداری سبک761
مروست خیابان شهید 

مطهری
سایر500500احمد امیریبانک کشاورزی

بانک کشاورزیبهاباد روستای آسفیچ1بهابادیزدتولید زعفران762
احمد تیموری 

آسفیچی
سایر300200

763

پرورش 

گوسفند پرواری 

 راسی200

2مهریزیزد
یزد مهریز بهادران جنب 

خانه بهداشت کوچه سادات
بانک کشاورزی

احمد حکیمی 

مهدی آبادی
سایر20001400

764

پرورش 

گاوشیری 

اصالح نژاد

بانک کشاورزینیر1تفتیزد
احمد دهقان 

نیری
سایر500135

بانک کشاورزیخ امام-بهاباد1بهابادیزدکشت زعفران765
احمد رضا فالح 

بهابادی
سایر500154

سایر500500احمد شیخ نیاءصندوق کارآفرینی امیدمیبد،بدرآباد1میبدیزداصالح نژادبز766

767
پرورش گاو 

شیری
1اشکذریزد

بندر آباد رستاق جنب 

مهدی5حسینه کوچه
پست بانک

احمد عزیزی 

بندر آبادی
سایر400400

سایر500500اسداله میرزاییبانک کشاورزیخوانسار1خاتمیزدپرورش دام768
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بانک کشاورزیمحمودآباد- سخوید1تفتیزددامپروری769
اصغر برزگری 

سخویدی
سایر500500

770
دامنداری 

گوسفندداشتی
2ابرکوهیزد

مزرعه -مهراباد-ابرکوه-یزد

محمداباد حق شناس
سایر500500اصغر کارگرانبانک کشاورزی

771

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

بانک کشاورزیروستای ساغند- اردکان 1اردکانیزد
اصغر کاظمی 

مغستانی
سایر500500

772
پرورش بز و 

گوسفند محلی
1تفتیزد

-سعید آباد - تفت علی آباد

روستای خامس آبادمزرعه 

سنگلستان دره سیمرغ

بانک کشاورزی
اعظم السادات 

منصوری
سایر200200

773

کشاورزی 

مشاغل )عمومی

(چند پیشه

1اشکذریزد
دهستان - شهرستان اشکذر

روستای شمسی- رستاق
سایر500500اعظم طراح یزدیبانک توسعه تعاون

774
پرورش 

گوسفند داشتی
1میبدیزد

روستای - ندوشن - میبد 

صدرآباد
بانک کشاورزی

اکبر جعفری 

ندوشن
سایر500500

1اشکذریزدپرورش گوسفند775
اشکذر صدر اباد رستاق 

خیابان امام خیابان عز اباد
پست بانک

اکبر رضائی صدر 

ابادی
سایر350350

776

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

بانک کشاورزیخضر اباد روسالی خمسیان1اشکذریزد
اکبر رفیعی 

ماهانه
سایر500500

777

پرورش گاو 

شیری 

 15سیمینتال 

راسی مولد

2بهابادیزد
بهاباد شرکت شهید رجایی 

بهاباد
سایر13001300اکبر فالح بهابادیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیمهراباد-ابرکوه-یزد2ابرکوهیزددامداری778
اله مراد حق 

شناس مهرابادی
سایر500500
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779

گوسفند داشتی 

نژاد افشاری )

( راسی20

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

احمد آباد
سایر500500الهام کرمیصندوق کارآفرینی امید

780
پرورش 

گوسفند داشتی
1میبدیزد

روستای سورک - میبد 

کوچه فرهنگ
بانک کشاورزی

الیاس شفیعی 

سورک
سایر500500

781

گوسفند داشتی 

نژاد افشاری 

 راسی40

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

اسالم آباد
صندوق کارآفرینی امید

ام البنین 

فالحتی مروست
سایر500500

سایر500500امیر تفکری بافقیپست بانکبافق روستای صدر آباد1بافقیزددامداری سبک782

1بهابادیزدکشت زعفران783
حسین -بخش اسفیچ-بهاباد

آباد ده عسکر
بانک کشاورزی

امیر جعفر پور 

ده عسکری
سایر3002

سایر500500امیر حسین زارعبانک توسعه تعاونابرکوه روستای شهراسب1ابرکوهیزددامداری سبک784

785
پرورش میش 

افشار
1مهریزیزد

مهریز تنگ چنار روستای 

هاجر
بانک کشاورزی

امیر صالحی 

وزیری
سایر500500

سایر25082امیر قاسمیبانک کشاورزیبهاباد شیخ محمد1بهابادیزدپرورش بوقلمون786

787

پرورش بز 

شیری اصالح 

نژاد

سایر500500امیر قلی جهانیبانک کشاورزیمهریز تنگ چنار1مهریزیزد

پست بانکهرات خ ابویی1خاتمیزدکشاورزی788
امیرحسین 

حیدری
سایر500100

سایر500500امین مالییبانک کشاورزیچاهک1خاتمیزدپرورش دام789

790
پرورش میش 

افشار
1مهریزیزد

مهریز تنگ چنار مزرعه 

هاجر
سایر500500ایوب دهقانپست بانک
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791
پرورش دام 

سبک
1ابرکوهیزد

ابرکوه بخش بهمن روستای 

هارونی
سایر250250آرزو عسکریبانک کشاورزی

1خاتمیزدپوشاکی792
مروست خیابان شهید 

بهشتی
پست بانک

بتول افخمی 

مروست
سایر500490

793
پرورش دام 

سبک
سایر300300بهروز خدابخشبانک کشاورزیابرکوه ـ بخش بهمن ـ اردی1ابرکوهیزد

794

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

1اردکانیزد
روستای رباط - اردکان 

پشت بادام
بانک کشاورزی

پرویز شیبانی 

خلف بادام
سایر500500

795

/ پرورش بز 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر500500جابر ستایشیبانک کشاورزیمروست قاسم آباد2خاتمیزد

796
بسته بندی 

خشکبار
3مهریزیزد

محله -منشاد-مهریز-یزد

سرباغ
صندوق کارآفرینی امید

جعفر استقامت 

بنادکی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدبهاباد روستای ده عسکر1بهابادیزدکشت زعفران797
جالل دانش 

بهابادی
سایر500500

سایر400400جمال دربرزیپست بانکاشکذر خضر اباد مزرعه نظر1اشکذریزدپرورش بز مولد798

1ابرکوهیزددامداری سبک799
ابرکوه ـ بخش بهمن 

روستای هارونی
سایر300300جمیله کریمیبانک کشاورزی

800
پرورش دهنده 

گوسفند
1مهریزیزد

یزد مهریز روستای ارنان 

محله بیدک
سایر500500جواد ابراهیمیبانک کشاورزی

1ابرکوهیزددامداری سبک801
ابرکوه بخش بهمن روستای 

اسدآباد اسفندآباد
سایر500500جواد خاتمیبانک کشاورزی

1مهریزیزدکشت زعفران802

مهریز دهستان ارنان 

روستای سرو خیابان امام 

خمینی

بانک کشاورزی
جواد زارعیان 

بین ابادی
سایر5000
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803
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیمروست خیابان مصلی1خاتمیزد

جواد کارگریان 

مروستی
سایر500500

804

بهسازی واحد 

پرورش 

گوسفند اصالح 

 15نژاد رومانف 

راس

بانک کشاورزیبهاباد چاه کشاورزی چمران1بهابادیزد
جواد کاظمی 

بهابادی
سایر500500

805

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

بانک کشاورزیخضراباد دوالب1اشکذریزد
جواد کالنتری 

دوالب
سایر500500

806

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد

1مهریزیزد
مهریز مدوار شهرک ولی 

عصر
سایر500500حامد افشاپست بانک

807
صنایع تبدیلی 

و تکمیلی
2تفتیزد

یزد تفت نصر آباد همت آباد 

انتهای خیابان قایم
سایر500500حامد رفیع زادهبانک کشاورزی

808

پرورش دام 

سبک اصالح 

نژاد

1میبدیزد
محله باال - ندوشن - میبد 

ک شهید حورمهر
بانک کشاورزی

حبیب اله 

جعفری ندوشن
سایر500500

809

پرورش 

گوسفند داشتی 

 (نژاد افشاری )

 50به ظرفیت 

راس

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

فتح آباد
صندوق کارآفرینی امید

حبیب اله 

کاظمی نسب 

هاشم آبادی

سایر500500

810
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای سورک- میبد 1میبدیزد

حبیب باصری 

سورک
سایر500500
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1مهریزیزدنانوایی811
روستای - مهریز- یزد

2غدیر -حسین آباد
سایر250250حسن ادبیانبانک کشاورزی

بانک کشاورزیبهاباد روستای سیمکوییه1بهابادیزدکاشت زعفران812
حسن امیری 

سیمکوئی
سایر350151

813

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیبافق جاده باقر آباد1بافقیزد
حسن پوراکبری 

بافقی
سایر500500

814
پرورش دام 

سبک
1ابرکوهیزد

ابرکوه ـ بخش بهمن ـ 

روستای حسین آباد
بانک کشاورزی

حسن 

پوررمضانی 

شهرسبی

سایر500500

پست بانکبافق روستای قطرم1بافقیزددامداری سبک815
حسن شمس 

الدینی قطرم
سایر500500

816

تاسیس سفره 

خانه سنتی باغ 

گیالس کنج 

کوه

2مهریزیزد
شهرستان مهریز جاده ی 

کنج کوه مزرعه سید اصغر
بانک کشاورزی

حسن قناعت 

دوست بغداد اباد
سایر800800

817
پرورش دام 

سبک
1خاتمیزد

مروست خیابان شهید 

مطهری
بانک کشاورزی

حسین برزگر 

مروستی
سایر500500

بانک کشاورزیمحمودآباد- سخوید1تفتیزددامپروری818
حسین برزگری 

سخویدی
سایر500500

1مهریزیزدپرورش بزسانن819
مهریزخورمیز سفلی خیابان 

بن بست شقایق
بانک کشاورزی

حسین بیگ 

خورمیزی
سایر500500

820
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیبهاباد چاه کشاورزی قدس1بهابادیزد

حسین جباری 

بهابادی
سایر500500

821
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای سورک- میبد 1میبدیزد

حسین جعفری 

شریف آبادی
سایر500500
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822

پرورش 

گوسفند و بز 

مولد

1اشکذریزد
اشکذر خضر اباد روستای 

دوالب
سایر250250حسین جهانبینبانک کشاورزی

سایر500500حسین حیدریصندوق کارآفرینی امیدمحله باال- ندوشن - میبد 1میبدیزدپرورش کبک823

824

/ پرورش بز 

گوسفنداصالح 

نژاد

سایر250250حسین دهقانبانک کشاورزیچاهک1خاتمیزد

بانک کشاورزیبهمن روستای بداف1ابرکوهیزددامداری سبک825
حسین رمضانی 

بداف
سایر300300

بانک کشاورزیمهریز ارنان کمال اباد1مهریزیزدکشت زعفران826
حسین زارع 

ارنانی
سایر500250

1ابرکوهیزددامداری سبک827
ابرکوه بخش بهمن روستای 

بداف
بانک کشاورزی

حسین سلیمانی 

بداف
سایر300300

828

پرورش 

بز /گوسفند

اصالح نژاد

1میبدیزد
محله باال - ندوشن - میبد 

ک شهید حورمهر
بانک کشاورزی

حسین سلیمی 

پور ندوشن
سایر500500

829
پرورش شتر 

مرغ
پست بانکارنان- مهریز- یزد1مهریزیزد

حسین صادقی 

بخی
سایر500500

830

پرورش گاو 

 راس 15شیری 

مولد سیمینتال

بانک کشاورزییزد تفت نیر زردین2تفتیزد
حسین عبدی 

نسب
سایر39001200

831
پرورش میش 

افشار
1مهریزیزد

مهریز روستای علی اباد 

خیابان اول
سایر500350حسین محمدیبانک کشاورزی

832

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

بانک کشاورزیهرات فتح اباد1خاتمیزد
حسین محمدی 

هراتی
سایر500150

بانک کشاورزیابرکوه بخش بهمن ـ اردی1ابرکوهیزدکشت زعفران833
حسین مقیمی 

اردچی
سایر300300
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بانک کشاورزیهرات خوانسار1خاتمیزددامداری834
حسین مهدوی 

راد
سایر500150

835
پرورش 

گوسفند داشتی
1میبدیزد

ندوشن خ امام - میبد 

سجاد جنب بهداری
بانک کشاورزی

حسین نظر 

ندوشن
سایر500500

بانک کشاورزیبهاباد روستای کمکوییه1بهابادیزدتولید زعفران836
حمید توکلی 

کمکوئی
سایر114114

پست بانکروستای قطرم1بافقیزددامداری سبک837
حمید رضا زینلی 

قطرمی
سایر500500

پست بانکخضر اباد روستای دوالب1اشکذریزدپرورش بز838
حمید کالنتری 

دوالب
سایر400400

839
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حمید ملکیبانک کشاورزیروستای سورک- میبد 1میبدیزد

1بهابادیزدکاشت زعفران840
- بهاباد روستای احمدآباد

اسالم آباد
سایر500151حمید مهدویبانک کشاورزی

841

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

1اردکانیزد
روستای رباط - اردکان 

پشت بادام
سایر500500حمیدرضا رفیعیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای دیدرک-بهاباد 1بهابادیزدکاشت زعفران842
حمیدرضا غنی 

زاده بهابادی
سایر3601

843
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیبهاباد امین آباد1بهابادیزد

حمیدرضا 

قاسمی کویجانی
سایر500500

844

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

بانک کشاورزیمحله باال- ندوشن - میبد 1میبدیزد
حیدرعلی 

خدامی ندوشن
سایر500500

845
پرورش 

گوسفند داشتی
1میبدیزد

بلوار - ندوشن - میبد 

ک  (ع)حضرت ابوالفضل

بانک ملی

بانک کشاورزی
خدیجه جعفری 

ندوشن
سایر500500
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بانک کشاورزیروستای برکوییه1بافقیزددامداری سبک846
خدیجه دهقان 

شادکامی
سایر500500

847
پرورش دام 

سبک
1خاتمیزد

مروست خیابان شهید 

بهشتی
بانک کشاورزی

دانیال فالحتی 

مروست
سایر500500

848
پرورش دام 

سبک
سایر500140درویش مهربانبانک کشاورزیمروست روستای چنارناز1خاتمیزد

بانک کشاورزیخورمیز سفلی-مهریز- یزد1مهریزیزدگوسفند داری849
ذبیح اله زارع 

خورمیزی
سایر400400

850

قصابی و 

پرورش دام 

سبک

بانک کشاورزیروستای مبارکه1بافقیزد
رحمان خواجه 

مبارکه
سایر500500

سایر250250رحمت اله کرونیپست بانکهرات ولیعصر1خاتمیزدپرورش دام851

بانک توسعه تعاونروستی شمس آباد1ابرکوهیزددامداری سبک852
رسول عابدی 

شمس آبادی
سایر500500

بانک کشاورزیروستای مبارکه1بافقیزددامداری سبک853
رضا ابراهیمی 

مبارکه
سایر500500

بانک کشاورزیمحمودآباد- سخوید1تفتیزددامپروری854
رضا برزگری 

سخویدی
سایر500500

855
پرورش 

گوسفند داشتی
1میبدیزد

روستای - ندوشن - میبد 

صدرآباد
بانک کشاورزی

رضا جعفری 

ندوشن
سایر5000

بانک کشاورزیهرات هادی اباد1خاتمیزدپرورش دام856
رضا حجتی 

مروست
سایر500500

بانک کشاورزیده جمال- بهاباد1بهابادیزددامداری857
رضا خانی زاده 

ده جمالی
سایر500302

858

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد

1اشکذریزد
اشکذر خضر آباد روستای 

دوالب
پست بانک

رضا دهقان 

دوالب
سایر500500
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859

گوسفند داشتی 

نژاد افشاری 

( راسی30)

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

کوشک
سایر500500رضا دهقان هراتیصندوق کارآفرینی امید

860
-کشاورزی

کشت زعفران
سایر500250رضا زارع ارنانیپست بانکمهریزکمال ابادسرو1مهریزیزد

861

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

1مهریزیزد
مهریز خورمیز اسالم اباد 

کالمند
سایر500500رضا زارع بیدکیبانک کشاورزی

862
پرورش 

گوسفند داشتی
2تفتیزد

تفت زردین خیابان امام 

خمینی کوچه شهید مطهری
سایر250250رضا زارع زردینیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیابرکوه روستای خرم آباد1ابرکوهیزددامداری863
رضا صادق پناه 

خرم آبادی
سایر500500

سایر500300رضا طالبیا گوریبانک توسعه تعاونمهریز منشاد خیابان اصلی1مهریزیزدصنایع چوب864

865
تولید شیرینی 

وقند ونبات
1تفتیزد

استان یزد شرستان تفت 

گوچه گلزار
سایر390390رضا کهدوییصندوق کارآفرینی امید

2خاتمیزدمهد کودک866
یزد خاتم هرات اسالم آباد 

چاه منج
صندوق کارآفرینی امید

رضوان کرمی 

نسب
سایر500500

بانک کشاورزیمهریز خورمیز علیا1مهریزیزدپرورش بز سانن867
روح اهلل زارع 

بیدکی
سایر500500

بانک کشاورزیبهاباد روستای سیمکوییه1بهابادیزدکشت زعفران868
روح اهلل 

کوهبنانی نژاد
سایر300100

سایر500150روح اله کرمیبانک کشاورزیهرات خوانسار1خاتمیزدپرورش دام869

870

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

1اردکانیزد
روستای رباط - اردکان 

پشت بادام
بانک کشاورزی

زهرا بابایی خلف 

بادام
سایر500500
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پست بانکیزد دهشیر3تفتیزدبوم گردی871
زهرا نعیمی داش 

بالغی
سایر15001300

872
مزرعه گیاهان 

دارویی
1خاتمیزد

 20یزد خاتم هرات کیلومتر 

چاهک چاه - جاده هرات 

کشاورزی باهنر

پست بانک
زهره خداددی 

شریک آباد
سایر500350

873

/ پرورش بز 

گوسفنداصالح 

نژاد

1تفتیزد

استان یزدشهستان تفت 

بخش گاریزات روستای 

حجت آباد ملک پور

بانک کشاورزی

زین العابدین 

منصوری 

محمدآبادی

سایر250250

سایر500150ستار افشاربانک کشاورزیهرات خوانسار1خاتمیزدپرورش دام874

سایر500500سجاد جاللیبانک کشاورزیهرات چاهک بختیاری1خاتمیزدپرورش دام875

1خاتمیزدپرورش دام876
مروست خ مطهری کوچه 

13
سایر500500سجاد حسینیبانک کشاورزی

سایر500120سجاد درویشیبانک کشاورزیشهریاری علیا1خاتمیزدپرورش ماهی877

سایر300101سجاد رضویانبانک کشاورزیبهاباد روستای ببروییه1بهابادیزدکشاورزی878

پست بانکخورمیز سفلی- مهریز- یزد1مهریزیزدپرورش بز سانن879
سجاد زارع 

خورمیزی
سایر300300

880
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیمروست خیابان شهرداری1خاتمیزد

سجاد قصاب 

باشی مروست
سایر500500

881
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیمروست خیابان جمهوری1خاتمیزد

سجاد کمالی 

مروست
سایر500500

882

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

1خاتمیزد
مروست چاه کشاورزی کریم 

آباد
سایر500500سجاد مقدمبانک کشاورزی

883
عرضه و تولید 

پوشاک
1خاتمیزد

مروست خیابان شهید 

مطهری
سایر300300سعید اسفندیاریپست بانک

884
پرورش 

کوسفند مولد
بانک کشاورزیاشکذر ابراهیم آباد رستاق1اشکذریزد

سعید حقیر 

ابراهیم آباد
سایر500500

885
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیمروست بلوار شهید صدوقی1خاتمیزد

سعید فالحتی 

مروست
سایر500500
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886

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

1اردکانیزد
روستای مزرعه - اردکان 

میرها
سایر500500سکینه مهدوی نیابانک کشاورزی

بانک کشاورزیخورمیز علیا- مهریز-یزد1مهریزیزدگوسفند داری887

سید امیر 

حیدری 

خورمیزی

سایر500500

بانک توسعه تعاونابرکوه روستای شهراسب1ابرکوهیزددامداری سبک888
سید جلیل 

حسینی
سایر500500

1اشکذریزدپرورش بز مولد889
اشکذر خضر اباد روستای 

کمال اباد
پست بانک

سید حسین 

حسینی
سایر500500

بانک کشاورزیبهاباد امین اباد1بهابادیزدکاشت زعفران890

سید حسین 

رضوانی نژاد 

بهابادی

سایر500151

891

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد

1میبدیزد
- صدرآباد - ندوشن - میبد 

شهرک امام حسین
بانک کشاورزی

سید حسین 

موسوی ندوشن
سایر500500

892

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

بانک کشاورزیبهاباد چاه کشاورزیب بموییه1بهابادیزد
سید محمد 

مصطفوی بهابادی
سایر500500

1تفتیزدپرورش شترمرغ893
روستای .نیر.تفت

کوچه ولی عصر.چاهوک
بانک کشاورزی

سید محمد 

میرحسینی
سایر500500

894

گلخانه 

سبزیجات و 

صیفی

بانک کشاورزیاشکذر بندر آباد چاه حلوایی1اشکذریزد
سید محمود میر 

دهقان اشکذری
سایر400120

895
پرورش گاو 

شیری
1اشکذریزد

خضراباد روستای کمال اباد 

جنب حسینه
بانک کشاورزی

سید مرتضی 

حسینی دربرزی
سایر400350

1بهابادیزدکاشت زعفران896
حاجی - بهابجاده احمد اباد

چاه رضوی- اباد
بانک کشاورزی

سید وحید 

رضوی بهابادی
سایر480150
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897

پرورش گاو 

دام )شیری

سنگین اصالح 

(نژاد

بانک کشاورزیبفروییه- میبد 1میبدیزد
سیدابوالفضل 

موسوی بفرویی
سایر500500

بانک کشاورزیمروست خ مصلی1خاتمیزدپرورش دام898
سیداکبر حجتی 

مروست
سایر500500

سایر500500سیداکبر حسینیبانک کشاورزیهرات فتح اباد1خاتمیزدپرورش دام899

900
پرورش گل 

محمدی
1تفتیزد

تفت دهستان پیشکوه 

روستا مزرعه نواب سیف 

الدین جاده باغ ارم خیابان 

هشت کله

صندوق کارآفرینی امید
سیدجلیل 

ساالری
سایر13001300

901
پرورش دام 

سنگین
سایر500500سیدحمزه عباسیبانک کشاورزیمروست روستای کرخنگان1خاتمیزد

902

کاشت و 

پرورش گل 

محمدی

1خاتمیزد
خاتم هرات چاه کشاورزی 

شهید چمران
صندوق کارآفرینی امید

سیدقاسم 

طباطبائی زاده 

هراتی

سایر500500

پست بانکخورمیز- مهریز- یزد1مهریزیزدپرورش زالو903

سیدمهدی 

حسینی عصمت 

اباد

سایر250150

1ابرکوهیزددامداری سبک904
ابرکوه بخش بهمن روستای 

اسفندآباد
بانک کشاورزی

سیدمهدی 

طباطبایی 

اسفندآبادی

سایر3000

بانک کشاورزیمروست1خاتمیزدپرورش دام905

سیدمهدی 

قاسمیان رحمت 

ابادی

سایر500450

906

/ پرورش بز 

گوسفنداصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدمزرعه حاجی عبداهلل-مهریز1مهریزیزد
شعبانعلی دهقان 

منگابادی
سایر300300



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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سایر500500شهرام شاه مرادیبانک کشاورزیفتح اباد1خاتمیزدپرورش دام907

908
پرورش 

گوسفند داشتی
1خاتمیزد

یزد خاتم هرات دهستان 

فتح آباد
صندوق کارآفرینی امید

شهربانو قانع 

هاشم آبادی
سایر500500

1ابرکوهیزددامداری سبک909
ابرکوه ـ بخش بهمن 

روستای بداف
بانک توسعه تعاون

صغری ابراهیمی 

بداف
سایر300300

910
پرورش االغ 

شیری
پست بانکخضر اباد روستای تقویه1اشکذریزد

طاهره زارع 

دربرزی
سایر400400

911
دامدار سبک 

گوسفند
بانک کشاورزیاردکان روستای زرجوع1اردکانیزد

طاهره شیری 

زرجوع
سایر450450

912

بسته بندی 

حبوبات و 

-غالت و برنج

بسته بندی قند 

و شکر

1مهریزیزد

روستای - شهرستان مهریز

باالتر از مسجد - گل افشان 

جنب -جامع گل افشان 

مرکزبهداشت

سایر500500طیبه فالحتیبانک توسعه تعاون

913

گوسفند داشتی 

نژاد افشاری 

 راسی40

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

کوشک
صندوق کارآفرینی امید

عاطفه دهقان 

هراتی
سایر500500

914

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

بانک کشاورزیمهریز طزنج خیابان رحمت1مهریزیزد
عباس احمدی 

طزنجی
سایر400400

بانک توسعه تعاونهرات روستای کوشک1خاتمیزدکشاورزی915
عباس احمدی 

نسب
سایر500164

916

گوسفند داشتی 

نژاد افشاری 

 راسی50

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

چاکری
سایر500500عباس بذرافشانصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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سایر500140عباس بذرافشانبانک کشاورزیمروست روستای توتک1خاتمیزدپرورش دام917

918

پرورش بز 

 5شیری 

اصالح )راس

(نژادی

بانک کشاورزیبهاباد روستای ده جمال1بهابادیزد

عباس 

برخورداری ده 

جمالی

سایر200200

سایر500151عباس تیموریبانک کشاورزیبهاباد روستای وحدت آباد1بهابادیزدکاشت زعفران919

سایر500300عباس زارع ارنانیصندوق کارآفرینی امیدیزد مهریز روستای ارنان1مهریزیزدکشت زعفران920

921

/ پرورش بز 

گوسفنداصالح 

نژاد

بانک کشاورزیمروست خ مطهری1خاتمیزد
عباس زارع 

حکیمی
سایر500500

922

مس 

ساخت )گری

ظروف مسی و 

(روی

پست بانکمیرک آباد- مهریز- یزد1مهریزیزد
عباس زارع 

میرک آباد
سایر350280

بانک کشاورزیگاریزات روستای جهان اباد2تفتیزداموردام923
عباس صالحی 

وزیری
سایر250250

بانک کشاورزیبهاباد روستای فودیج1بهابادیزدتولید زعفران924
عباس غالمزاده 

فودیجی
سایر200200

925

پرورش 

گوسفندوبز 

شیری

1تفتیزد

استان یزدشهرستان تفت 

بخش گاریزات روستای فخر 

آبادروبروی مسجد صاحب 

الزمان

سایر250250عباس فخرابادیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیمحمودآباد- سخوید1تفتیزددامپروری926
عباسعلی 

نجمایی سخویدی
سایر500500

سایر5001عبدالرضا محمدیبانک کشاورزیکویجان- بهاباد 2بهابادیزدپرورش قارچ927



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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بانک کشاورزیبهاباد روستای همی جان1بهابادیزدتولید زعفران928
عبداهلل خواجه 

همیجانی
سایر500151

929
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر350350عصمت گرگیجبانک کشاورزیبهاباد روستای علی آباد1بهابادیزد

930

پرورش دام 

سنگین اصالح 

(گاو شیری)نژاد

سایر500500علی اطهریپست بانکخورمیزعلیا- مهریز- یزد1مهریزیزد

931

خدمات کشش 

توری / سرد 

مفتولی جوشی 

فوالدی

پست بانکیزد تفت روستای بنادکوک1تفتیزد
علی اکبر زارع 

بنادکوکی
سایر500500

932

تولید و تعمیر 

مبیل و اثاثیه 

غیر فلزی

3اشکذریزد
روستای همت آباد .رستاق 

بعد از بانک صادرات.
بانک کشاورزی

علی اکبر 

طالبیان اشکذری
سایر500500

933

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

سایر500500علی چاه متکیبانک کشاورزیروستای چاه متک- اردکان 1اردکانیزد

934
پرورش دام 

سبک
1خاتمیزد

مروست خیابان شهید 

بهشتی
بانک کشاورزی

علی فالحتی 

مروست
سایر500500

935

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

1مهریزیزد

مهریز بهادران گردکوه 

خیابان ازادگان کوچه 

ولیعصر

سایر500500علی محسنیبانک کشاورزی

936
پرورش 

گوسفند و بز
1اشکذریزد

خضر اباد اتابک خ شیهد 

حفیضی
بانک کشاورزی

علی محمد 

حیدری اتابک
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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937

تولید علوفه 

متراکم 

هیدروپنیک 

طبقاتی

3یزدیزد

روستای سید میرزا -یزد

-روستای دهنو -مالباشی 

صحرای خم جو

بانک کشاورزی
علی محمد 

دشمن فناه یزدی
سایر25002500

1اشکذریزدپرورش گوسفند938

صدر اباد رستاق خیابان 

طالقانی روبروی آب انبار 

هاشمی

پست بانک
علی محمد زارع 

نژاد اشکذری
سایر300300

939
پرورش 

کوسفند مولد
بانک کشاورزیشرف اباد رستاق1اشکذریزد

علی مزیدی 

شرف آبادی
سایر50050

940
کشت گل 

محمدی
1مهریزیزد

کرد آباد چهل - مهریز- یزد

گزی
بانک کشاورزی

علی منصوری 

علی آبادی
سایر300210

سایر20060علی یزدانیبانک کشاورزیروستای ترکان1خاتمیزدکشت زعفران941

بانک کشاورزیمحمودآباد- سخوید1تفتیزددامپروری942
علیرضا برزگری 

سخویدی
سایر500500

سایر300100علیرضا تیموریبانک کشاورزیبهاباد روستای وحدت آباد1بهابادیزدکشت زعفران943

بانک کشاورزیتوده- سخوید- تفت1تفتیزددامپروری944
علیرضا حاتمی 

سخویدی
سایر500500

سایر500500علیرضا خبریبانک کشاورزیمروست خیابان مهدی1خاتمیزددامداری سبک945

946
پرورش میش 

افشار
بانک کشاورزیمهریز عصمت اباد1مهریزیزد

علیرضا دهقانی 

عصمت اباد
سایر400400

سایر3001علیرضا فالحبانک کشاورزیبموییه- بهاباد1بهابادیزدزعفران کاری947

بانک کشاورزیبهاباد چاه کشاورزی رجایی1بهابادیزدپرورش گوسفند948
علیرضا فالح 

بهابادی
سایر300300

949
پرورش زالوی 

طبی
بانک کشاورزیحسن اباد1میبدیزد

علیرضا فالح 

یخدانی
سایر500280

بانک کشاورزیخ امام- بهاباد1بهابادیزدپرورش بوقلمون950
علیرضا محمدی 

بهابادی
سایر2502



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1اشکذریزدپرورش بز مولد951
اشکذر خضر اباد روستای 

پناه کوه
بانک کشاورزی

علیرضا محمدی 

خمسیان
سایر400400

952
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیمروست بلوار شهداء1خاتمیزد

غالمحسین 

دانشور مروست
سایر250250

بانک کشاورزیچاهک چاه کلنگ1خاتمیزدپرورش دام953
غالمحسین 

مهدی نژاد
سایر500150

بانک کشاورزیخ امام- بهاباد1بهابادیزددامداری954

غالمرضا 

محمدی زاده 

بهابادی

سایر500500

955

پرورش 

نژاد )گوسفند 

 50 (افشاری

راسی

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

هاشم آباد
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه دهقان 

زاده همدان
سایر500500

956
روستا مهد 

جزیره کودک
4میبدیزد

میبد مزرعه بیده کوچه آبان 

17 پالک10
بانک توسعه تعاون

فاطمه شاه 

محمدی مهر 

جردی

سایر1825700

957

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

بانک کشاورزیروستای ترک آباد- اردکان 1اردکانیزد
فاطمه صغری 

حیدری ترک آباد
سایر500500

1ابرکوهیزدگلیم بافی958
ابرکوه روستای عزیزآباد خ 

شهیدان
بانک توسعه تعاون

فاطمه فاتحی 

ابرقویی
سایر200200

1یزدیزددوخت لباس959

- بخش زارچ-زارچ- یزد

روستای - دهستان اله آباد

اله آباد

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه مهری 

زارچ
سایر200200

960
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیمروست بلوار نواب1خاتمیزد

فرزاد خاکپور 

مروستی
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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961

پرورش بز یا 

گوسفند اصالح 

نژاد

1اشکذریزد
اشکذر خضر اباد روستای 

دربرز
بانک کشاورزی

فضل اله احمدی 

دربرزی
سایر400400

962
پرورش 

گوسفند داشتی
1اردکانیزد

روستای حسین - اردکان 

آباد زرین
بانک کشاورزی

فهیمه قیومی 

زرین
سایر500500

963
پرورش 

کوسفند مولد
1اشکذریزد

جالل آباد دزوک خیابان 

اصلی
پست بانک

قدرت اله رضائی 

صدر آبادی
سایر300300

964
کاشت زعفران 

و گیاهان دارویی
سایر500500کامران یزدانیبانک توسعه تعاونروستای هنسک- بافق 1بافقیزد

965
پرورش بز و 

گوسفند
پست بانکروستای بلیل آباد1اردکانیزد

کوثر حسنی 

بلیلی
سایر500500

1ابرکوهیزددامداری سبک966
ابرکوه ـ بخش بهمن ـ 

روستای اسداباداسفندآباد
بانک کشاورزی

گل افروز شمس 

اسفندآباد
سایر300300

967

گوسفند داشتی 

نژاد افشاری 

 راسی30

1خاتمیزد
یزد خاتم هرات روستای 

هاشم آباد
صندوق کارآفرینی امید

گوهر قناعت گر 

فتح آبادی
سایر500500

968
پرورش دام 

سبک
1خاتمیزد

مروست خیابان شهید 

مطهری
بانک کشاورزی

مجتبی خاکپور 

رمروستی
سایر500500

969

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

بانک کشاورزیخضر اباد کمال آباد1اشکذریزد
مجتبی زارع 

دربرزی
سایر500500

بانک کشاورزیبهاباد روستای پرکان1بهابادیزدکاشت زعفران970
مجید اسالمی 

شعبجره
سایر3001

سایر500500مجید دمیریبانک کشاورزیچاهک بختیاری1خاتمیزدپرورش دام971



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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972
پرورش مرغ 

بومی
1ابرکوهیزد

ابرکوه خیابان شهید رجایی 

78پالک 
سایر200200مجید صالح زادهصندوق کارآفرینی امید

سایر500151مجید نخعیبانک کشاورزیبهاباد روستای اسالم آباد1بهابادیزدکاشت زعفران973

974

تأسیس دفتر 

خدمات بانکی 

در روستای 

خویدک

1یزدیزد

یزد، خویدک، خیابان اصلی، 

خیابان مخابرات، بعد از 

الزهرا، ¬درمانگاه فاطمه

دفتر خدمات بانکی

پست بانک
محسن احمدی 

افزادی
سایر500500

پست بانکفخرآباد میانکوه- مهریز- یزد1مهریزیزدپرورش بز سانن975
محسن باقری 

فخرآبادی
سایر500500

976
پرورش 

گوسفند و بز
2اشکذریزد

- خضرآباد - اشکذر- یزد 

روستای دوالب
بانک کشاورزی

محسن عرب 

دوالب
سایر400400

977

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

1خاتمیزد
مروست خیابان شهید 

بهشتی
بانک کشاورزی

محسن فالحتی 

مروست
سایر30090

1تفتیزدپرورش بز سانن978
نبش - قلندری- سخوید

کوچه ی اباصالح
بانک کشاورزی

محسن ماندگار 

قلندری
سایر250250

979

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

1مهریزیزد
بهادران گردکوه خیابان 

شهید رجایی
بانک کشاورزی

محسن محسنی 

گردکوهی
سایر500500

980

/ پرورش بز 

گوسفنداصالح 

نژاد

بانک کشاورزیمروست خیابان ارگ1خاتمیزد
محمد ابراهیم 

فالحتی مروست
سایر500500

1ابرکوهیزددامداری سبک981
ابرکوه ـبخش بهمن 

روستای بداف
سایر300300محمد ابراهیمیبانک کشاورزی

1مهریزیزدپسته کاری982
یزد مهریز گرده کوه روبروی 

مسجد
صندوق کارآفرینی امید

محمد استاد 

غالمی
سایر500500

بانک کشاورزیهرات فتح آباد1خاتمیزدپرورش دام983
محمد بیگیان 

دهج
سایر500150



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 

سایر500151محمد تیموریبانک کشاورزیبهاباد روستای آسفیچ1بهابادیزدتولید زعفران984

985
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیبهاباد شیخ محمد1بهابادیزد

محمد جعفری 

احمدآبادی
سایر300300

بانک کشاورزیده عسکر- بهاباد1بهابادیزدکشت زعفران986
محمد حسن 

باقریان بهابادی
سایر300101

پست بانکخضر باد قوام آباد1اشکذریزدنانوایی987
محمد حسن 

رضائی قوام آباد
سایر250250

988
اقامتگاه 

بومگردی
صندوق کارآفرینی امید-تنگ چنار- مهریز- یزد1مهریزیزد

محمد حسن 

زارعیان بغداد 

آبادی

سایر500500

989

پرواربندی 

 200گوسفند 

راسی

2بهابادیزد
بهاباد شهرک ولی عصر بلوار 

وحدت
بانک کشاورزی

محمد حسین 

ابوالقاسمی
سایر14001100

990
پرورش 

گوسفند و بز
پست بانکخضر اباد هامانه1اشکذریزد

محمد حسین 

ذاکری هامانه
سایر500500

991
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیبهاباد چاه کشاورزی بموییه1بهابادیزد

محمد رضا 

رضایی کهکینی
سایر350350

بانک کشاورزیمروست1خاتمیزددامداری992
محمد رضا 

فالحتی مروست
سایر500500

1مهریزیزدپرورش بز سانن993
مهریز خورمیز علیا خیابان 

1معراج 
سایر400400محمد زارعپست بانک

994

پرورش 

گوسفندوبز 

شیری

1تفتیزد

استان یزدشهستان تفت 

روستای -بخش گاریزات 

رحیم آباد

بانک کشاورزی
محمد زارع 

رحیم ابادی
سایر300300

995

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

بانک کشاورزییزد مهریز روستای سرو1مهریزیزد
محمد زارع 

سروی
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 

سایر500150محمد سلیمیبانک کشاورزیهرات احمد اباد1خاتمیزدپرورش دام996

بانک کشاورزیروستای صادق آباد1بافقیزدپرورش شتر997

محمد صادق 

کوشکی زاده 

بافقی

سایر500500

بانک کشاورزیبهاباد روستای بشکان1بهابادیزدکاشت زعفران998
محمد عسکری 

بشکانی
سایر400121

999
پرورش گل 

محمدی
سایر500164محمد علی جوکاربانک توسعه تعاونکرخنگان3خاتمیزد

1000
پرورش میش 

افشار
بانک کشاورزیمهریز مزارع شور1مهریزیزد

محمد علی 

دهقان منگابادی
سایر500500

بانک کشاورزیبنادکوک1تفتیزددامپروری1001
محمد غالمی 

بنادکوکی
سایر500500

بانک کشاورزیبنستان- بهاباد1بهابادیزددامداری1002
محمد محمد 

علی زاده بنستانی
سایر500500

1003

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

سایر500500محمد معتقدیبانک کشاورزیروستای ترک آباد- اردکان 1اردکانیزد

1004
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیبهاباد چاه کشاورزی بموییه1بهابادیزد

محمد معین 

نفیسی بهابادی
سایر400400

1005

پرورش 

بز /گوسفند

اصالح نژاد

بانک کشاورزیبهاباد روستای اسفیج1بهابادیزد
محمد مهدی 

صالحی آسفیجی
سایر300300

1بهابادیزددامداری1006
ک شهید - خ امام - بهاباد

محمدی
صندوق کارآفرینی امید

محمد مهدی 

متولی بافقی
سایر300300

1اشکذریزدزنبورداری1007
خضراباد روستای مزرعه 

میان
بانک کشاورزی

محمد هادی 

جعفری کافی آباد
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 

1008

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

1اردکانیزد
روستای رباط - اردکان 

پشت بادام
سایر500500محمد یزدیبانک کشاورزی

1009

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

1اردکانیزد
روستای رباط - اردکان 

پشت بادام
بانک کشاورزی

محمدحسین 

قنبرزاده
سایر500500

بانک کشاورزیمحمودآباد- سخوید1تفتیزددامپروری1010
محمدحسین 

نجمایی سخویدی
سایر500500

1011

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

بانک کشاورزیمروست روستای سعادت آباد1خاتمیزد
محمدداود 

مرادخانی همدان
سایر30090

1012
پرورش دام 

سبک
سایر500500محمدرضا ایزدیبانک کشاورزیمروست روستای هرابرجان1خاتمیزد

1013
پرورش 

گوسفند وبز
1اشکذریزد

یزد اشکذر دهستان کذاب 

(رستم اباد)روستای ده گور 
سایر200200محمدرضا ایزدیبانک توسعه تعاون

1014

پرورش دام 

سنگین اصالح 

(گاو شیری)نژاد

1میبدیزد
ندوشن سرچشمه - میبد 

ک دانش
بانک کشاورزی

محمدرضا 

جعفری ندوشن
سایر500500

1015

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

1میبدیزد
ندوشن سر چشمه - میبد 

خ مطهری
بانک کشاورزی

محمدرضا 

جعفریان ندوشن
سایر500500

1016

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

بانک کشاورزیروستای چاه متک- اردکان 1اردکانیزد
محمدرضا چاه 

متکی
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 

1017

پرورش دام 

سنگین اصالح 

(گاو شیری)نژاد

بانک کشاورزیمروست خیابان مهدی1خاتمیزد
محمدرضا 

دانشور مروست
سایر500500

1018
تولیدقارچ 

خوراکی
1مهریزیزد

مهریز گردکوه خیابان امام 

رضا
بانک توسعه تعاون

محمدرضا 

شفیعی گرده 

کوهی

سایر400320

1019
پرورش میش 

افشار
1مهریزیزد

مهریز تنگ چنار مزرعه نو 

حسن اباد
بانک کشاورزی

محمدرضا 

غالمعلی زاده
سایر500400

1020
پرورش میش 

افشار
1مهریزیزد

مهریز روستای بهادران 

خیابان شهدا
بانک کشاورزی

محمدرضا فالح 

مهدی اباد
سایر400300

بانک کشاورزیبهاباد روستای رحیم آباد1بهابادیزدکاشت زعفران1021
محمدرضا کارگر 

خیرآباد
سایر5001

1022

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

بانک کشاورزیروستای ترک آباد- اردکان 1اردکانیزد

محمدرضا 

محمدی ترک 

آباد

سایر500500

1023

فرآورده 

کنجدی 

ومحصوالت آن

1اردکانیزد
شهرک -ترک اباد-اردکان

ولی عصر
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

مظفری
سایر500500

1024

پرورش 

بز / گوسفند 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیمحله باال- ندوشن - میبد 1میبدیزد
محمدعلی 

جعفری ندوشن
سایر500500

1025
پرورش زنبور 

عسل
سایر400120محمدعلی زارعبانک کشاورزیمروست روستای چنارناز1خاتمیزد

1026

پرورش 

گوسفند اصالح 

 20نژاد رومانف

راس

1ابرکوهیزد
ابرکوه خیابان صاحب الزمان 

میدان پنج تن
بانک کشاورزی

محمدعلی فرج 

نژاد
سایر750750



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 

1027
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیمروست مسکن مهر1خاتمیزد

محمدمحسن 

مصطفوی همدان
سایر500500

1028

پرورش میش 

پرورش )افشار 

(دام اصالح نژاد

1مهریزیزد
مهریز بهادران مهدی اباد 

کوچه سادات
پست بانک

محمود 

شیرمحمدی
سایر500500

1029
پرورش 

کوسفندداشتی
بانک کشاورزیاشکذر خضراباد کذاب1اشکذریزد

محمود فالح 

کذابی
سایر400400

1030
روغن کشی از 

دانه های گیاهی
2یزدیزد

خیابان -محمدآباد-یزد

کوچه -شهیدرجایی

منزل ثابت-شهیدثابت

سایر950950مرتضی ثابتبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیهرات زین اباد1خاتمیزدپرورش دام1031
مرتضی نوری 

شریک اباد
سایر500150

1032
دوخت لباس 

زنانه
1یزدیزد

روستای - یزدحمیدیاشهر 

قاسم نقی خیابان مسلم بن 

عقیل طبقه باالی نانوایی

بانک توسعه تعاون
مرجان زارعی 

محمودآبادی
سایر200200

1033
تاسیس گلخانه 

 مترمربع2400
1یزدیزد

فهرج شهرک صاحب الزمان 

کوچه پاسداران
صندوق کارآفرینی امید

مریم باقری 

فهرجی
سایر12001200

1بهابادیزدکاشت زعفران1034
-شرکت میثاق-خ امام-بهاباد

درب هنز
بانک کشاورزی

مسعود شجاعی 

بهابادی
سایر500151

1035

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

1اردکانیزد
روستای رباط - اردکان 

پشت بادام
بانک کشاورزی

مسعود شمسی 

خلف بادام
سایر500500

1036
خدمات 

دامپروری
بانک کشاورزیبنادکوک دیزه- تفت1تفتیزد

مسعود غالمی 

بنادکوکی
سایر300300



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1037

/ پرورش بز 

گوسفنداصالح 

نژاد

1خاتمیزد
مروست خیابان شهید 

مطهری
بانک کشاورزی

مسلم فالحتی 

مروست
سایر500500

1مهریزیزدصنایع چوب1038
مهریز گردکوه خیابان شهید 

رجایی
صندوق کارآفرینی امید

مسلم فالحی 

پناه نجم ابادی
سایر500500

1039
پرورش بز و 

گوسفند
1مهریزیزد

- بخش مرکزی- مهریز- یزد

روستای - دهستان میانکوه

منشاد

صندوق کارآفرینی امید
مصطفی دهقان 

منشادی
سایر200200

بانک کشاورزیچاهوک- نیر- تفت1تفتیزددامپروری1040
مصطفی زارع 

چاهوکی
سایر250250

سایر250250مصطفی شبانیبانک کشاورزیچاهک بختیاری1خاتمیزدپرورش دام1041

1اشکذریزدکابینت سازی1042
زارچ اله اباد سرده کوچه 

شیهد مهدی طاهری زاده
پست بانک

ململ دهقانی 

اشکذری
سایر500500

1تفتیزدقالی بافی1043

تفت مبارکه شهرک بهاران 

خ شهید حججی روبروی 

مسجد ابوالفضل

صندوق کارآفرینی امید
ملیحه جعفری 

نعیمی
سایر100100

1044

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

1مهریزیزد
مهریز طزنج محله باغ 

گورگشی
پست بانک

منصور احمدی 

زاده طزنجی
سایر500500

1045

تولید کننده 

گالب و 

عرقیجات 

گیاهی

3تفتیزد
روستای علی - تفت- یزد

آباد صدری
بانک توسعه تعاون

منصور اسمعیل 

زاده
سایر500500

1046

پرورش گاو 

شیری 

 15)سیمینتال

(راس مولد

3بافقیزد
کلوپ کوچه فرعی جمالی 

بن بست کوشکی
سایر1000750منصور دهقانزادهبانک کشاورزی

بانک کشاورزیمروست شهرک باغ بهشتی1خاتمیزدکشت زعفران1047
منصور قانع 

مبارکه
سایر21463



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 

پست بانکروستای قطرم- بافق 1بافقیزددامداری سبک1048
مهدی ابراهیمی 

قطرمی
سایر500500

1049

/ پرورش بز 

گوسفنداصالح 

نژاد

بانک کشاورزیبهاباد روستای کمکوییه1بهابادیزد
مهدی توکلی 

کمکویی
سایر500500

1050
پرورش 

گوسفند و بز
1اشکذریزد

خضر آباد - اشکذر- یزد 

روستای بامکان جنب حمام 

عمومی

پست بانک
مهدی جبلی 

بامکان
سایر400400

1051
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیمیبد ندوشن1میبدیزد

مهدی جعفری 

ندوشن
سایر500500

1میبدیزدپرورش شتر1052
جاده انتدای - میبد ندوشن 

ندوشن
بانک کشاورزی

مهدی جعفری 

ندوشن
سایر500500

1053
پرورش دام 

سبک
سایر500500مهدی خبریبانک کشاورزیمروست خیابان جمهوری1خاتمیزد

بانک کشاورزیمروست خ مصلی1خاتمیزدپرورش دام1054
مهدی دهقان 

صاحبی
سایر500500

1055

/ پرورش بز 

گوسفنداصالح 

نژاد

پست بانکهرات گود گزی1خاتمیزد
مهدی رضا زاده 

ندیکی
سایر500500

1056
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500مهدی زنگوئیبانک کشاورزیبهاباد روستای علی آباد1بهابادیزد

1057
پرورش میش 

افشار
بانک کشاورزیمهریز خورمیز سفلی1مهریزیزد

مهدی صادقیان 

مقدم
سایر500500

بانک کشاورزیبهاباد روستای بنستان1بهابادیزدکشت زعفران1058
مهدی عبداللهی 

بنستانی
سایر5001



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 

سایر500500مهدی علیزادهبانک کشاورزیمروست روستای چنارناز1خاتمیزددامداری1059

1060

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

1اردکانیزد
ترک آباد خ امام - اردکان 

6ک 
سایر500500مهدی مظفریبانک کشاورزی

1061
کاشت زعفران 

وگیاهان دارویی
بانک کشاورزیاشترک-سرکازه-بهاباد1بهابادیزد

میثم خواجه پور 

سر کازه
سایر300150

1062
فراوری وبسته 

بندی سبزیجات
سایر500500میثم رنجبربانک کشاورزیمروست خیابان ارگ1خاتمیزد

بانک کشاورزیبهاباد روستای کمکوییه1بهابادیزدکاشت زعفران1063
نادر توکلی 

کمکوئی
سایر5001

بانک کشاورزیبهاباد روستای آسفیچ1بهابادیزدکاشت زعفران1064
ناصر توکلی 

آسفیچی
سایر3001

1065

تولید )کشاورزی

زعفران وگل 

(....محمدی و

3تفتیزد

استان یزدشهرستان تفت 

بخش گاریزات مزرعه احمد 

آباد رشتی

سایر1500300ناصر زارعبانک کشاورزی

1066

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیبهاباد روستای آسفیچ1بهابادیزد
نجف تیموری 

آسفیچی
سایر300300

سایر250250نجف خدابخشبانک کشاورزیابرکوه ـ بخش بهمن ـاردی1ابرکوهیزددامداری سبک1067

1068

پرورش زنبور 

عسل به 

 30ظرفیت 

کلنی

سایر200200نجمه خانی زادهصندوق کارآفرینی امیدبهاباد روستای کمکوییه1بهابادیزد

سایر200200نجمه خواجه پورصندوق کارآفرینی امیدبهاباد روستای آشترک1بهابادیزدتولید زعفران1069



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 

سایر2502نصرت امیریبانک کشاورزیبهاباد روستای سیمکوییه1بهابادیزدکشت زعفران1070

1071
پرورش و تولید 

زعفران
1خاتمیزد

یزد خاتم هرات روستای 

هاشم آباد قنات هاشم آباد
صندوق کارآفرینی امید

نصرت نورالدینی 

فتح آباد
سایر500500

1072

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

بانک کشاورزیخضر اباد دوالب1اشکذریزد
نعمت اله 

خنداخند
سایر400400

1073
پرورش 

گوسفند داشتی
1میبدیزد

میبد ندوشن خ اصلی روبه 

روی میدان امام حسین
بانک کشاورزی

نعمت شکاری 

ندوشن
سایر500500

1074
پرورش میش 

افشار
بانک کشاورزیمهریز تنگ چنار مزرعه نو1مهریزیزد

هادی دهقان 

چناری
سایر500490

1075
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیمروست بلوار شهید صدوقی1خاتمیزد

هادی فالحتی 

مروست
سایر500500

1076
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیمروست خیابان مهدی1خاتمیزد

هادی فالحتی 

مروست
سایر500500

بانک کشاورزیشرکت وحدت-بهاباد1بهابادیزدکاشت زعفران1077
هادی ملکپور 

بهابادی
سایر500151

1078

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

بانک کشاورزیمروست خیابان جمهوری1خاتمیزد
همت فالحتی 

مروست
سایر500130

1079

پرورش 

گوسفند /بز

اصالح نژاد

سایر500500وحید دهقانپست بانکچاکری1خاتمیزد


