
شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

وزارت جهاد کشاورزی10501050ابراهم نوبختپست بانکقشالق تنگ- مشکین شهر روستای آقدرق 1مشگین شهراردبیل( راس198کل گله ) راس 99وسفند داشتی 1

بانک کشاورزیروستای سلطان آباد10اردبیلاردبیلسرد خانه باالی صفر درجه2
ابراهیم سلطان 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی75007500

وزارت جهاد کشاورزی39003900ابراهیم کوهیبانک کشاورزیروستای حسن باروق3اردبیلاردبیلصنایع تبدیلی و تکمیلی3

وزارت جهاد کشاورزی20002000ابراهیم کوهیبانک توسعه تعاونگیوی علیا2کوثراردبیلپرواربندی بره4

1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی5
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
وزارت جهاد کشاورزی850850ابراهیم نصیریپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی500500ابراهیم یعقوبیصندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای علی آباد1خلخالاردبیلتولید و پرورش زعفران6

وزارت جهاد کشاورزی788788ابوالفضل امانتبانک کشاورزیقره قشالق1بیله سواراردبیلگوسفند اصالح نژاد7

1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گوسفند داشتی8
بخش قشالق دشت -بیله سوار-اردبیل

روستای مال نقی آقام اوغالن-حعفراباد
بانک کشاورزی

ابوالفضل مهمان 

نواز مغانلو
وزارت جهاد کشاورزی760760

وزارت جهاد کشاورزی11701170احد فرجیبانک کشاورزیروستای خاکریز- شهرستان بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری9

وزارت جهاد کشاورزی20002000احد کریمیصندوق کارآفرینی امیدروستای سامیان3اردبیلاردبیلپرورش گوساله10

1بیله سواراردبیلتولید عسل و گرده11
کوچه شهید -خیابان طالقانی-بیله سوار-اردبیل

1فیاضی 
بانک کشاورزی

احمد درگاهی 

بیله سوار
وزارت جهاد کشاورزی650650

وزارت جهاد کشاورزی700700احمد شکریبانک کشاورزیروستای کالش- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش زنبور عسل12

1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی13
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت جهاد کشاورزی830830احمد فراقیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیشاه خانم1بیله سواراردبیل1گوسفند14
احمد نیکخواه 

مغانلو
وزارت جهاد کشاورزی13261326

بانک کشاورزیگلی بالغ4بیله سواراردبیلپرواربندی گوساله15
احمدآقا فضلی 

مستعلی بیگلو
وزارت جهاد کشاورزی28802880

بانک کشاورزیقره تپه1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح شده16
ادائیل محمدپور 

قره تپه
وزارت جهاد کشاورزی10701070

وزارت جهاد کشاورزی640640اردالن عیانیبانک کشاورزیمشکین شهر روستای دوست بیگلو1مشگین شهراردبیلراس60راسی مولد30پرورش گوسفندداشتی 17

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی18
ارزو ابراهیم زاده 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی450450ارشد طاهری رزبانک کشاورزیاردبیل نمین روستای رز1نمیناردبیل(زنبوردای  )فروند (کندو)200پرورش زنبور عسل 19

وزارت جهاد کشاورزی45004500اروجعلی فروزانبانک کشاورزیشهرستان نیر روستای اسالم آباد3نیراردبیلپروار بندی گوساله20

(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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بانک کشاورزیروستای سهراب آباد-بخش جعفرآباد-بیله سوار1بیله سواراردبیلپرورش دام سبک همراه با اصالح نژاد21
اژدر بایرامی 

باالبیگلو
وزارت جهاد کشاورزی14151415

22
. . . . . شیر و - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

تولیدات عشایری
سازمان امور عشایر ایران300300اژدر حبیبی تبارصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای جبدرق1مشگین شهراردبیل

1بیله سواراردبیلقالیبافی23
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

منطقه خروسلو روستای طومار کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اسداله ازادپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی15001500اسفندیار توپچیصندوق کارآفرینی امیدروستای پیله زیر-نمین شهر عنبران 1نمیناردبیلپرورش گوسفند داشتی24

1بیله سواراردبیلقالیبافی25
شهرستان بیله سوار بخش - استان اردبیل

جعفرآباد روستای چالما کندی
بانک توسعه تعاون

اسکناس آذرمی 

ساربان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای اراللوی بزرگ1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل26
اسکندر 

طهماسب عالی
وزارت جهاد کشاورزی370370

بانک کشاورزیروستای بابک1بیله سواراردبیلگاوشیری اصالح نژاد27
اسالم خانی 

چورپاچای
وزارت جهاد کشاورزی12001200

وزارت جهاد کشاورزی700700اسالم علیزادهبانک کشاورزیخلخال روستای بفراجرد1خلخالاردبیل راس100پرورش گوسفند داشتی با ظرفیت 28

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل2مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار29
اسماعیل پرستار 

مویل
صندوق کارآفرینی امید300300

30
شیر فرآروده های - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

سایر تولیدات عشایری. . . . .لبنی و 
سازمان امور عشایر ایران300300اسماعیل پورآقاصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر بخش مرادلو روستای قولدورکهلی2مشگین شهراردبیل

1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گاو شیری31
منطقه - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل 

روستای آقا کندی- خروسلو 
بانک کشاورزی

اسماعیل رجایی 

مستعلی بیگلو
وزارت جهاد کشاورزی754754

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل2مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار32
اسماعیل شربتی 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

وزارت جهاد کشاورزی536536اسماعیل غریبیبانک کشاورزیروستای قره دروش1مشگین شهراردبیل کلنی145 کلنی به 45توسعه پرورش زنبور عسل از 33

1کوثراردبیلفرش دستباف34
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

آرپاچایی
صندوق کارآفرینی امید

اسماعیل 

میکائیلی 

آرپاچائی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکنمین روستای میناآباد1نمیناردبیلگلیم بافی35
اشرف اصالن 

نژاد اصل
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای شیخ احمد20اردبیلاردبیلصندوق خرد محلی روستای شیخ احمد36
اشرف همرنگ 

شیخ احمد
صندوق کارآفرینی امید400400

1بیله سواراردبیلقالیبافی37
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

مرادلو
بانک توسعه تعاون

اشکان باغبانی 

بیگدیلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی520520اصغر تیموریبانک کشاورزیاردبیل گرمی مرکزی روستای قوزلو1گرمیاردبیلپرورش زنبور عسل38

پست بانکنمین روستای نوجه ده5نمیناردبیلگلخانه ی توت فرنگی39
اصغر علیزاده 

نوجه ده
وزارت جهاد کشاورزی37703000

صندوق کارآفرینی امیدروستای ایلخچی علیا1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف40
اطلس پناهپور 

ایلخچی علیا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070اطلس کاظمیپست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت41

1بیله سواراردبیلقالیبافی42
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

بابک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم بهروزیبانک توسعه تعاون

1بیله سواراردبیلقالیبافی43
استان اردبیل شهرستان بیله سوار دهستان 

انجیرلو روستای علیشان قشالقی
صندوق کارآفرینی امید

اعظم حاتم 

ساریخانبگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی44
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل 

گوگ تپه
پست بانک

اعظم خاوندی 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستباف45
اعظم خوشبخت 

خیاوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070اعظم خیراندیشبانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای انار1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت46

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای پاراقشالق1پارس آباداردبیلقالیبافی47
اعظم قربانی 

ایواتلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت48
اعظم نامی 

پریخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100افروز بنیادیصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای آغدام خیابان معلم1پارس آباداردبیلگلیم بافی49
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاصالندوز روستای محبوب کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی50
افروز خوشحال 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

صندوق کارآفرینی امیدروستای اینی علیا-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی51
افروزه عطایی 

اینی علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

32مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای دوه چی علیا52
روستای دوه چی - مشگین شهر بخش مرادلو

علیا
صندوق کارآفرینی امید

افسانه بخشی 

قادرلو
صندوق کارآفرینی امید400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افسانه جوانشیربانک کشاورزیپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیلقالیبافی53
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1بیله سواراردبیلقالیبافی54
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

قره قاسملو
پست بانک

افسانه داننده 

بیله سوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی660660افسانه شهبازیبانک کشاورزیمشگین شهر1مشگین شهراردبیلپرورش زنبورعسل55

پست بانکنمین روستای گرده1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو56
افسانه صالح پور 

گرده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افسانه عبد منافیبانک کشاورزیروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت57

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افسانه عین اللهیصندوق کارآفرینی امیدروستای بارزیل1مشگین شهراردبیلقالی بافی58

بانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای نادرکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی59
افسانه موسوی 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070افسانه هاشمیپست بانکروستای روشنق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت60

بانک کشاورزیاردبیل روستای جناقرد1اردبیلاردبیلپرورش گوسفند داشتی اصالح نژاد61
افسر عالی زاده 

جناقرد
وزارت جهاد کشاورزی971971

وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000اکبر باهنر اجیرلوبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای اجیرلو2پارس آباداردبیلتولید مصنوعات چوبی62

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای اسدکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی63
اکبر شیر پنجه 

کورعباسلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل- مشکین شهر 1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار64
اکبر نصیری 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

بانک کشاورزیمشکین شهرروستای چرچیلو1مشگین شهراردبیل کلنی152 کلنی به 52توسعه پرورش زنبور عسل از 65
اکتای موذن زاده 

خیاوی
وزارت جهاد کشاورزی440440

پست بانکروستای فرج آباد2خلخالاردبیلپرورش گاو شیری66
اکرام فریدی 

ترزنق
وزارت جهاد کشاورزی24002400

1بیله سواراردبیلقالیبافی67
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای بابک –مرکزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم ایمان کردیبانک توسعه تعاون

1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی68
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
وزارت جهاد کشاورزی875875اکرم بدیع زرگربانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم جاهدیبانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی69

بانک کشاورزیاصالندوز روستای گوزللی1پارس آباداردبیلقالیبافی70
اکرم نعیمیان 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

بانک کشاورزیروستای فوالد لو-یله سوار- اردبیل1بیله سواراردبیلاصالح گاو نژاد شیری71
التفات 

جهانگیری مغانلو
وزارت جهاد کشاورزی10601060

وزارت جهاد کشاورزی18601860التماس نجفیصندوق کارآفرینی امیدروستای زناب- بخش فیروز -شهرستان کوثر 2کوثراردبیل(درو با کمباین)مکانیزاسیون کشاورزی 72
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1بیله سواراردبیلقالیبافی73
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100المیرا تندهبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزی3پارس آباد اسالم آباد روستا سفلی 1پارس آباداردبیلقالیبافی74
المیرا نصیری 

گونپاپاق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید400400الناز طالبیصندوق کارآفرینی امیداردبیل پارس آباد روستای اسالم آباد30پارس آباداردبیلصندوق خرد محلی روستایی اسالم آباد جدید75

وزارت جهاد کشاورزی50004500الناز منشیبانک توسعه تعاونروستای کرد کندی-گرمی -اردبیل5گرمیاردبیل(قزل آال)پرورش ماهی های سرد آبی76

بانک کشاورزیسامیان2اردبیلاردبیل(گاو دو رگ شیری)پرورش دام سنیگن77
اله شکر جعفری 

سامیان
وزارت جهاد کشاورزی12001200

پست بانکروستای عربلو1مشگین شهراردبیلقالیبافی78
الهام بشیری 

نصرآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی79
الهام پور علی 

مغانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی35252184الهام پورصادقیبانک توسعه تعاونمشکین شهر5مشگین شهراردبیل قطعه5000بوقلمون گوشتی 80

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام حیدریپست بانکپارس آباد روستای تازه آباد1پارس آباداردبیلقالیبافی81

1بیله سواراردبیلقالیبافی82
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام هوشیاربانک توسعه تعاون

100100الهامه آذرمیصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش تازه کند روستای امیرخانلو1پارس آباداردبیلگلیم بافی83
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100الهامه سلمانیبانک کشاورزیروستای آغدام- پارس آباد 1پارس آباداردبیلقالیبافی84

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهامه فتحیبانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی85

بانک کشاورزیپارس آباد روستای جعفرآباد1پارس آباداردبیلقالیبافی86
الهامه یوسفی 

فرخی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهه محمدی آذرپست بانکروستای مزرعه غلف1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت87

88
بره پرواری شیر و -گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

تولیدات عشایری. . . . .تولیدات لبنی و 
سازمان امور عشایر ایران300300امامعلی سودیصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر قشالق عربلو1مشگین شهراردبیل

وزارت جهاد کشاورزی80008000امیر پناهی مراللوبانک توسعه تعاونروستای چنذاب- بخش هیر 11اردبیلاردبیل(اصالح نژاد )پرورش گوسفند داشتی 89
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1بیله سواراردبیلقالیبافی90
شهرستان بیله سوار دهستان - استان اردبیل

بابک روستای زنده آباد
پست بانک

امید زنده 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی600600امیر سلمانیبانک کشاورزیچالماکندی1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گاو شیری91

بانک توسعه تعاونروستای آرپاچایی1کوثراردبیلقالی بافی92
امیر فتح الهی 

مجدر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای چهره برق- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش گوسفند داشتی93
امیر نصیری 

چهره برق
وزارت جهاد کشاورزی300300

پست بانکگرمی قشالق ایلخچی1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری94
امین بهروز 

ایلخچی علیا
وزارت جهاد کشاورزی10501050

وزارت جهاد کشاورزی12601050امین جهانیپست بانکروستای شمشیر خانه2اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل95

بانک کشاورزیروستای حمید آباد12اردبیلاردبیلتولید خوراک دام و طیور96
امین سالم 

نوشنق
وزارت جهاد کشاورزی3500035000

100100امینه حسن زادهصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای ایران آباد1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی 97
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پارس آباداردبیلگلیم بافی98
پارس آباد شهرک آیت اله غفاری روستای 

محمد کندی
صندوق کارآفرینی امید

امینه صوری 

گیگلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100امینه میرزاییبانک کشاورزیروستای آراللوی بزرگ1اردبیلاردبیلقالیبافی99

2کوثراردبیل(درو با کمباین)مکانیزاسیون کشاورزی 100
 –شهر گیوی - شهرستان کوثر بخش مرکزی

منطقه دو شهری
وزارت جهاد کشاورزی18601860انصار رحمتیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای مصطفالو1خلخالاردبیلپرورش دام سبک101
انصاف خلیفی 

مصطفالو
وزارت جهاد کشاورزی250250

بانک کشاورزیسرعین روستای گنزق1سرعیناردبیلدامپروری گوشتی نیمه صنعتی102
انعام مهدوی 

کنزق
وزارت جهاد کشاورزی750750

بانک توسعه تعاوننرسیده به تفرجگاه بوالغالر- شهر نیر 1نیراردبیلپرورش زنبور عسل103
انوشیروان 

صادقی نیری
وزارت جهاد کشاورزی800800

وزارت جهاد کشاورزی24232423اورنگ اسدیبانک کشاورزیخلخال روستای طولش5خلخالاردبیلگلخانه رز هلندی104

100100ایپک ناز اکبرزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای لنبر1خلخالاردبیلگلیم بافی105
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ایرانه پری تکلهصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش تازه کند روستای تکله1پارس آباداردبیلگلیم بافی106
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ایلناز بهشتیصندوق کارآفرینی امیدروستای کله سر1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف107
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

108
سرمایه درگردش و تعمیرات و بازسازی واحد پرورش 

ماهیان سرد آبی
بانک کشاورزیاردبیل روستای کوهساره5اردبیلاردبیل

ایمان اصولی آبی 

بگلو
وزارت جهاد کشاورزی15081508
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1مشگین شهراردبیلراسی مولد60پرورش گوسفندداشتی 109
مشگین شهر بخش ارشق روستای حسین خان 

کندی
بانک توسعه تعاون

ایمان جعفری 

حسین خانکندی
وزارت جهاد کشاورزی1300720

بانک کشاورزیروستای تربت کندی-اصالندوز 3پارس آباداردبیلبهره برداری دامداری110
ایمانعلی پور 

مردان
وزارت جهاد کشاورزی57605760

بانک کشاورزیاصالندوز روستای آق قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی111
آذر خوشحال 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

صندوق کارآفرینی امیدنیر روستای مهماندوست علیا- شهرستان 1نیراردبیلپرورش گاو شیری112
آذر عزیزی 

مهماندوست علیا
وزارت جهاد کشاورزی870870

1بیله سواراردبیلقالیبافی113
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آذر محمدیپست بانک

1بیله سواراردبیلقالیبافی114
شهرستان بیله سواربخش - استان اردبیل

جعفرآباد روستای چالما کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آرزو اژدریپست بانک

1بیله سواراردبیلقالیبافی115
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

خان بابا کندی
صندوق کارآفرینی امید

آرزو بصیری 

انزاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آرزو پناهیبانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی116

4پارس آباداردبیلزراعت چوب117
روستای - کیلومتری پارس آباد45-اردبیل

اگری دره
بانک توسعه تعاون

آرزو گل دوست 

گبلو
وزارت جهاد کشاورزی32483248

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070آرزو متخصصیپست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت118

100100آرزو مومنی گبلوصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی119
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی674674آرش عباسیبانک کشاورزیروستای قره قاسملو-بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گوسفند داشتی120

3خلخالاردبیلتولید محصوالت فلزی تزئینی121
استان اردبیل،شهرستان خلخال، روستای 

خوجین، خیابان قمر بنی هاشم،روبروی عباسیه
صندوق کارآفرینی امید

آرش محمدپور 

باقری
14001400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بیله سواراردبیل کابین1055طرح کمباین 122
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت جهاد کشاورزی19651965آرمین خیردارپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی10001000آزاد بهلولیبانک کشاورزیروستای کله سر- شهرستان نیر1نیراردبیلگاو شیری123

12گرمیاردبیلمحوطه گردشگری124
منطقه نمونه گردشگری - گرمی - اردبیل 

گیالرلو
150008500آزاده جهان بخشپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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100100آسیه اصالنیصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد- پارس آباد1پارس آباداردبیلگلیم بافی125
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای مزرعه غلف1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت126
آسیه فتح اله 

زاده احمد آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آسیه مرادپوربانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی127

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای پته خور1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو128

آغاباجی 

اسداللهی پته 

خور

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

129
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
صندوق کارآفرینی امیدروستای یوسف خان کندی1مشگین شهراردبیل

آقاویردی 

پورهدایت
سازمان امور عشایر ایران300300

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آمنه پناه زادهبانک کشاورزیروستای پریخان1مشگین شهراردبیلقالی بافی130

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای کورعباسلو1پارس آباداردبیلقالیبافی131
آمنه جواندل 

کورعباسلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

صندوق کارآفرینی امید3پارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیلقالیبافی132
آنا خانم نعمت 

زاده گان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100بابک آرامبانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی133

بانک کشاورزی3پارس آباد ابراهیم آباد شماره 6پارس آباداردبیلخرید کمباین وش چین پنبه134
بابک آزادی 

پیرایواتلو
وزارت جهاد کشاورزی80008000

وزارت صنعت، معدن و تجارت6000060000بابک آقایی کریقبانک توسعه تعاونروستای نوجه ده160نمیناردبیلتولید اوراق فشرده چوبی با رو کش مالمینه135

وزارت جهاد کشاورزی24502450بابک کاظمیبانک توسعه تعاونپارس اباد روستای پاراقشالق5پارس آباداردبیلتولید و توزیع محصوالت کشاورزی136

وزارت جهاد کشاورزی700700بایرام سیفیبانک کشاورزیشهر هیر1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر و گرده گل137

1بیله سواراردبیلپروش گوسفند داشتی138
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

دمیرچیلو
بانک کشاورزی

بایرامعلی فریاد 

طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی549549

بانک کشاورزیروستای کندوان- شهرستان نیر1نیراردبیلپرورش زنبور عسل139
بایرامعلی نوری 

سا
وزارت جهاد کشاورزی530530

100100بتول باباییصندوق کارآفرینی امیدروستای اندبیل1خلخالاردبیلگلیم بافی140
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی141
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

گوگ تپه
صندوق کارآفرینی امید

بتول صبوری 

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکگرمی روستای عدالت قشالقی1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف142
بتول قره زاده 

بیداشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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بانک کشاورزیخلخال روستای خانقاه بفراجرد1خلخالاردبیلپرورش واصالح نژاد دام سبک143
بختیار حمزه 

علی زاده
وزارت جهاد کشاورزی15761576

بانک کشاورزیبیله سوار روستای حسن خان دره سی1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح نژاد144
بخشعلی نصیری 

باالبیگلو
وزارت جهاد کشاورزی840840

صندوق کارآفرینی امیدالهرود-مشگین شهر 36مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای الهرود145
بصیره مطلبی 

الهرودی
صندوق کارآفرینی امید200200

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش تازه کند روستای اوزون قویی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی146
بنفشه شهبازی 

حسینخانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکپارس آباد روستای تازه آباد1پارس آباداردبیلقالیبافی147
بهار محمدی 

آقجه کند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیسرعین روستای علیداشن1سرعیناردبیلفرش و قالیبافی148
بهاره سلیمانی 

علیداش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی25002500بهبود قربانزادهبانک توسعه تعاونروستای گنجگاه3کوثراردبیلپرواربندی گوساله149

وزارت جهاد کشاورزی650650بهرام آقازادهبانک کشاورزیمحله باباش کندی-بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلطرح تولید گرده و عسل150

1مشگین شهراردبیل کلنی250زنبورداری 151
شهرستان - بخش مرکزی - روستای دیزو 

مشکین شهر
بانک کشاورزی

بهرام بوستانچی 

خیاوی
وزارت جهاد کشاورزی650650

صندوق کارآفرینی امید300300بهرام حسینی آذزصندوق کارآفرینی امیدروستای موییل2مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار152

وزارت جهاد کشاورزی300300بهرام عزیزیبانک کشاورزیروستای دابانلو- شهرستان نیر1نیراردبیلپرورش زنبور عسل153

وزارت جهاد کشاورزی350350بهرام عظیمیصندوق کارآفرینی امیدخلخال پشت مدرسه سمیه1خلخالاردبیلطرح توجیهی گل محمدی154

1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی155
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای روحکندی- جعفراباد 
بانک کشاورزی

بهرام نصیری 

آذر طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی700700

پست بانکروستای قونسول کندی1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت156
بهروز اسکندرپور 

قوسنول کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070

1بیله سواراردبیلقالیبافی157
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

بابک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بهروز بهروزیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی535535بهروز عبادیبانک کشاورزیسالم آباد1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری به روش سنتی158

1بیله سواراردبیلقالیبافی159
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای چالماکندی –جعفرآباد 
صندوق کارآفرینی امید

بهروز نسیمی 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت160
بهروز نصیری 

کرکرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070
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بانک کشاورزیپشت بانک تجارت-سلمان آباد -اردبیل2اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر و گرده گل161
بهزاد تقی زاده 

هیر
وزارت جهاد کشاورزی14201420

وزارت جهاد کشاورزی550550بهزاد رضائیبانک کشاورزیخلخال روستای گزاز1خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سبک162

1بیله سواراردبیلقالیبافی163
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

منطقه خروس لو،روستای حاج آقا کندی
صندوق کارآفرینی امید

بهزاد سعادت 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی44824482بهزاد گنجعلیزادهبانک توسعه تعاونمشکین شهرروستای میرک و آقبالغ8مشگین شهراردبیلتولیدفراورده های زنبورعسل164

وزارت جهاد کشاورزی2200880بهمن دادگربانک کشاورزیپارس آباد جنب روستای اجیرلو4پارس آباداردبیلخرید گاو شیری165

بانک کشاورزیاصالندوزروستای مقصودلوعلیا2پارس آباداردبیلقالیبافی166
بهمن 

راستگوکورعباسلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

پست بانکمشگین شهر روستای علی محمدلو1مشگین شهراردبیلراسی مولد99پرورش گوسفندداشتی 167
بهمن عجمی 

خیاوی
وزارت جهاد کشاورزی10501050

وزارت جهاد کشاورزی12801280بهمن عدلیبانک کشاورزیمشگین شهر روستای مازافا1مشگین شهراردبیلراسی مولد50پرورش گوسفندداشتی 168

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار169
بهمن نصیری 

موییل
صندوق کارآفرینی امید300300

1بیله سواراردبیلقالیبافی170
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بهناز سالمصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی450450بهناز یزدانیبانک توسعه تعاونکوهساره1اردبیلاردبیلپرورش زنبور عسل تولید ژل رویال وزهز زنبور و گرده گل171

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی172
بهناز یعقوبی 

بلیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی173
-منطقه خروسلو –بیله سوار -استان اردبیل 

روستای طومار کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بهنام آقازادهپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی800800بهنام دهقانیپست بانکمشکین شهر روستای ساربانالر1مشگین شهراردبیل راس88راسی مولد کل گله 44پرورش گوسفند داشتی 174

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار175
بهنام نصیری 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

1بیله سواراردبیلپرورش زنبور عسل176
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

بابک
بانک کشاورزی

بهنام هادی بیله 

سوار
وزارت جهاد کشاورزی507507

وزارت جهاد کشاورزی42004200بیژن انبیربانک کشاورزیروستای بریس-نمین-اردبیل5نمیناردبیلپروار بندی گاو شیری177
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پست بانکاردبیل روستای سامیان6اردبیلاردبیلتولید برق لز منابع انرژی تجدید پذیر178
بیژن لطفی 

قوجه بیگلو
وزارت نیرو90001500

بانک کشاورزیروستای فاراب1کوثراردبیلپرورش گاو شیری179
پاشا بابائی 

اوشانق
وزارت جهاد کشاورزی700540

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای کنازه1نمیناردبیلگلیم بافی180
پروانه حاتمی 

کنازه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی780780پرویز دادجوبانک کشاورزیبگ آلی1بیله سواراردبیلگاوشیری اصالح نژاد181

وزارت جهاد کشاورزی12591259پرویز دشتیبانک کشاورزیاج اشمه1بیله سواراردبیل1گوسفندداشتی 182

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی183
پروین پناهی 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای دده بگلو1مشگین شهراردبیلفرش دستباف184
پروین خانم 

محمدی اصل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین علی زادهبانک کشاورزیپارس آباد تازه کند قدیم خیابان سروش1پارس آباداردبیلقالیبافی185

بانک کشاورزیروستای آراللوی بزرگ1اردبیلاردبیلقالیبافی186
پروین قهرمانی 

آراللوی بزرگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای ملت آباد تازه کند کیان1پارس آباداردبیلورنی بافی187
پروین نصرتی 

ماراللو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکنمین روستای مینااباد1نمیناردبیلگلیم بافی188
پری رسولی 

میناآباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پارس آباداردبیلقالیبافی189
پارس آباد روستای اجیرلو جنب آهن فروشی 

بهزاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پری عیسی زادهبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای انزاب علیا20اردبیلاردبیلصندوق خردمحلی روستای انزاب علیا190
پریسا تقریری 

انزابی
صندوق کارآفرینی امید400400

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی191
پریسا سروی 

تریت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریسا سلیمانیبانک کشاورزیروستای مزرعه خلف1مشگین شهراردبیلفرش دستباف192

وزارت جهاد کشاورزی536536پریسا عزیزپوربانک کشاورزیمشکین شهر روستای آلوج1مشگین شهراردبیل کلنی175 کلنی به 75توسعه پرورش زنبور عسل از 193

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریسا مرادزادهپست بانکگرمی روستای دیزج1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف194

صندوق کارآفرینی امیدبخش جعفرآباد روستای بگ آلو1بیله سواراردبیلقالیبافی195
پریناز 

بهزادجلودارلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریوش صفرپوربانک کشاورزیپارس آباد روستای دوست کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی196

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پوران نوجوانبانک کشاورزیپارس آباد روستای تازه آباد1پارس آباداردبیلقالیبافی197

وزارت جهاد کشاورزی756756پیمان بدریبانک توسعه تعاونروستای آق قلعه1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح شده198

وزارت جهاد کشاورزی900900پیمان تقی زادهبانک کشاورزیشهر هیر1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل199
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1کوثراردبیلپرورش گاو شیری200
بخش - شهرستان کوثر - استان اردبیل 

روستای گنجگاه- مرکزی 
بانک کشاورزی

پیمان شهبازی 

گنجگاه
وزارت جهاد کشاورزی710710

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پیمان صفرپوربانک کشاورزیپارس آباد روستای دوست کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی201

وزارت جهاد کشاورزی600600پیمان کراریبانک کشاورزیشهر نیر- شهرستان نیر1نیراردبیلپرورش زنبور عسل202

60نیراردبیلمجتمع گردشگری، اقامتی و آبدرمانی آزادی203
مابین روستای -  جاده نیر به سراب 4کیلومتر 

برجلو و ولیعصر
بانک توسعه تعاون

پیمان محمدی 

جبه دار
6000060000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خلخالاردبیلتولید ژله رویال وگرده204
روستای - شهرستان خلخال- استان اردبیل 

گورانسراب
بانک توسعه تعاون

پیمان نباتعلی 

زاده گورنسراب
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای بودجه سفلی1پارس آباداردبیلقالیبافی205
تابست حاجی 

خانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای اینی علیا-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی206
تابست عطایی 

انی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی480480تاج ماه معصومیبانک توسعه تعاونروستای خانقاه سادات1خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سنگین207

1بیله سواراردبیلقالیبافی208
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

قره قاسملو
بانک کشاورزی

تازه گل نیک خو 

مقدم قره قاسملو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید صفرلو3پارس آباد اسالم آباد شماره 1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم209
تبرک درگاهی 

گیگلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی210
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

زرگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ترگل الردصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزینیر روستای کله سر1نیراردبیلتولید فرش دستباف211
تعارفه کارگر 

ورنیاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اسماعیل کندی1پارس آباداردبیلقالی بافی212
تلی وظیفه 

دمیرچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری213
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

بابک
وزارت جهاد کشاورزی856856تماشا سرپرستبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار214
تهمینه حسنی 

میلی
صندوق کارآفرینی امید200200

1بیله سواراردبیلقالیبافی215
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100توحید زندپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100توحید علی زادهبانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای نورمحمدکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی216

بانک توسعه تعاونروستای اینی سفلی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف217
توران اقایی اینی 

سفلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بیله سواراردبیلقالیبافی218
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100توران حقیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی700700تورج نیاز هیربانک توسعه تعاونهیر1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل219

بانک توسعه تعاونشهر اصالندوز محله قره قباق جاده خداآفرین2پارس آباداردبیلپذیرایی و غذاخوری منفرد بین راهی220
توکل شیخی 

مقدم
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی960960توگل فرضی تکلهبانک کشاورزیپارس آباد روستای تکله عباس آباد1پارس آباداردبیل(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری221

2بیله سواراردبیل1055خرید کمباین 222
روستای نریمان -جعفرآباد-بیله سوار-اردبیل

کندی
پست بانک

تیمور آقا ناصر 

امینی
وزارت جهاد کشاورزی19651965

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای نادر کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی223
ثریا ایزدی 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ثریا بزاز پریخانیبانک کشاورزیروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت224

بانک کشاورزیاصالندوز روستای ایدیر1پارس آباداردبیلقالی بافی225
ثریا پیرحاجی 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت120100

بانک کشاورزیروستای زرگر-بیله سوار- اردبیل1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گوسفند داشتی226
ثریا چرخله 

مرادلو
وزارت جهاد کشاورزی750750

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی227
ثریا خوش 

حساب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش تازه کند روستای تکله1پارس آباداردبیلگلیم بافی228

ثریا شاه 

محمدی شام 

اسبی

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکاردبیل روستای صومعه1اردبیلاردبیلتولید فرش دستباف229
ثریا فرضی 

جناقرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی230
ثریا محمودوند 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

وزارت جهاد کشاورزی812812جابر خاکپوربانک کشاورزیمشگین شهر روستای قشالق عربلو1مشگین شهراردبیل راسی110 راسی مولد 55گوسفند داشتی 231

وزارت جهاد کشاورزی12841284جبار کریمیبانک کشاورزینیر قره شیران2نیراردبیلخرید کمباین232

233
شیر فرآروده های - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

سایر تولیدات عشایری. . . . .لبنی و 
صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای جبدرق1مشگین شهراردبیل

جعفر حاجی 

زاده جبدرقی
سازمان امور عشایر ایران300300

1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی234
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

بابک
پست بانک

جعفر عباسی 

طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی900900

وزارت جهاد کشاورزی856856جعفر عبدالهیبانک کشاورزیمشکین شهر روستای نصرآباد2مشگین شهراردبیلراسی19مجوزبهره برداری پرورش گاودورگ شیری 235
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وزارت جهاد کشاورزی470470جعفر عبدیبانک کشاورزیروستای گوگ تپه- بیله سوار- اردبیل1بیله سواراردبیلفرآوری بادام زمینی در سطح کارگاهی236

بانک کشاورزیییالق اوجور- روستای اوجور - سرعین-اردبیل20سرعیناردبیلاحداث پیست اسکی ، واحد اقامتی و رستوران237
جالل الدین 

شاهبازی
5000047000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی650650جالل بهرادبانک کشاورزیروستای خلیفه لو-بیله سوار1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری238

وزارت جهاد کشاورزی440440جالل بیاضیبانک کشاورزیمشگین شهر روستای آقدرق2مشگین شهراردبیل کلنی205کلنی به 105توسعه پرورش زنبور عسل از 239

2مشگین شهراردبیل کندو300 به 100زنبورداری افزایش از 240
مشگین شهر جاده اردبیل باالتر از پمپ بنزین 

روستای آلنی و روستای کوربالغ
وزارت جهاد کشاورزی650650جالل پایندهبانک کشاورزی

بانک کشاورزیپارس آباد روستای سرودلو1پارس آباداردبیل راسی تولید شیر و گوشت70پرورش گوسفند 241
جالل خدابخش 

اجرلو
وزارت جهاد کشاورزی13601360

1بیله سواراردبیلقالیبافی242
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

خروسلو
صندوق کارآفرینی امید

جالل درگاهی 

علی بابالو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی85888588جالل محمدزادهبانک کشاورزیروستای اسالم آباد جدید15پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی243

وزارت جهاد کشاورزی700700جلیل پورعلیشبانک کشاورزیشهر هیر1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل244

وزارت جهاد کشاورزی10701070جمال آقازادهبانک کشاورزیاردبیل روستای جناقرد1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح شده245

بانک کشاورزیروستای الی- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش گوسفند داشتی246
جمشید پناهی 

آذر
وزارت جهاد کشاورزی804804

1بیله سواراردبیلقالیبافی247
شهرستان بیله سوار بخش - استان اردبیل

خیابان انقالب –محله ولی آباد  –جعفراباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جملیه اختریصندوق کارآفرینی امید

1بیله سواراردبیلقالیبافی248
شهرستان بیله سواربخش - استان اردبیل

جعفرآباد روستای چالما کندی
صندوق کارآفرینی امید

جمیله آذرمی 

ساربان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی249
شهر - شهرستان بیله سوار- استان اردبیل

روستای چالما کندی- جعفراباد
پست بانک

جمیله بک 

اوغلی ساربان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی250
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

چالماکندی
صندوق کارآفرینی امید

جمیله شیرین 

پور بیله سوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری251
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
وزارت جهاد کشاورزی12601260جمیله عسکریبانک کشاورزی

بانک کشاورزیپارس آباد روستای محمدرضالو1پارس آباداردبیلقالیبافی252
جمیله کاوس 

نظر علی بالغ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی 253
جمیله محمودی 

قلی بیگلو
110100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی400400جمیله نداییبانک توسعه تعاونروستای ایمتچه1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل254

بانک توسعه تعاونخلخال روستای علی آباد1خلخالاردبیلقالیبافی255
جهان جهانگیری 

بنماران
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای لرد. خلخال 1خلخالاردبیلکاشت زغفران256
جهانسوز 

محمدی لرد
وزارت جهاد کشاورزی500500

1کوثراردبیلپرورش گوسفند داشتی257
روستای  –بخش فیروز  –شهرستان کوثر 

عظیم آباد
پست بانک

جهانگیر عزتی 

بورستان
وزارت جهاد کشاورزی700700

بانک کشاورزیمشگین شهر روستای النی3مشگین شهراردبیل راس200پرواربندی گوسفند مولد به ظرفیت 258
جواد اسکندری 

آلنی
وزارت جهاد کشاورزی24802480

وزارت جهاد کشاورزی40004000جواهر اوجاقیصندوق کارآفرینی امیدروستای خشکه رود3اردبیلاردبیلپرواری بندی گوساله اصالح شده صنعتی259

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جیران هادیصندوق کارآفرینی امیدروستای جهاد آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستباف260

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جیران ولیزادهپست بانکروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت261

وزارت جهاد کشاورزی17601760حاتم اکبریبانک توسعه تعاونروستای سایبان2خلخالاردبیل(اصالح نژاد)پرورش دام سبک 262

263
- توسعه مرکز تولید عوامل بیولوژیک مفید کشاورزی

گیاهپزشکی
1پارس آباداردبیل

داخل کمپ مرکز  _روستای اولتان- پارس آباد

آموزش مغان
وزارت جهاد کشاورزی12001200حافظ پورنوریبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای بفراجرد. خلخال 1خلخالاردبیل راسی80پرورش گوسفند داشتی 264
حبیب اله 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی792792

1بیله سواراردبیلقالیبافی265
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حبیب باهنرصندوق کارآفرینی امید

266
. . . . . شیر و - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

عشایری
1مشگین شهراردبیل

مشکین شهر بخش مرادلو روستای یوسف 

خانکندی
صندوق کارآفرینی امید

حبیب پهلوان 

مغانلو
سازمان امور عشایر ایران300300

6گرمیاردبیلپرواربندی گوساله267
استان اردبیال شهرستان گرمی بخش انگوت 

روستای کناب
وزارت جهاد کشاورزی45904590حبیب جباریبانک توسعه تعاون

1بیله سواراردبیلخرید کمباین268
محله - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

مستعلی بیگلو
پست بانک

حبیب سروی 

بیک باغلو
وزارت جهاد کشاورزی12001200
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269
بهسازی و نوسازی مزرعه پرورش ماهی قزل آال با ظرفیت 

 تن3
1گرمیاردبیل

اردبیل گرمی بخش انگوت دهستان قره اغاج 

49سفلی پرورش ماهی حبیب شاهی پالک 
بانک کشاورزی

حبیب شاهی 

قره آغاجلوسفلی
وزارت جهاد کشاورزی620288

1بیله سواراردبیلقالیبافی270
شهرستان بیله سواربخش - استان اردبیل

روستای گوردگل علیا–جعفرآباد 
پست بانک

حبیب قهرمانی 

بیگباغلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی500500حبیب محمدیانبانک کشاورزیمشگین شهر روستای آقدرق2مشگین شهراردبیل کلنی170 کلنی به 70توسعه پرورش زنبور عسل از 271

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حبیبه عباسیپست بانکروستای آغبالغ1مشگین شهراردبیلقالیبافی272

بانک توسعه تعاونبخش مرکزی روستای شکراب1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف273
حبیبه عظیم 

زاده شکراب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی274
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

بابک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حبیبه کهن پورپست بانک

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی275
حبیبه مومن 

گبلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکنیر کوراییم بوسجین2نیراردبیلخرید کمباین276
حجت اسمعیلی 

فردبوسجین
وزارت جهاد کشاورزی18501850

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل- مشکین شهر 1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار277
حجت اکبری 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

بانک کشاورزیمنزل ولی نیازی- دهستان آلنی -مشکین شهر1مشگین شهراردبیل راسی مولد32بهسازی پرورش گوسفند داشتی 278
حجت نیازی 

آلنی
وزارت جهاد کشاورزی504504

2خلخالاردبیلتوسعه و تجهیز هتل رستوران279
خلخال روستای خوجین باالتر از نمایندگی 

سایپا
بانک توسعه تعاون

حسن احمدی 

کلی
30003000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن ایمانی الیبانک کشاورزیروستای الی- شهرستان نیر1نیراردبیلگاو شیری280

وزارت جهاد کشاورزی1011010110حسن آتشکبانک کشاورزیاراضی روستای اندبیل- خلخال بخش مرکزی 8خلخالاردبیلگلخانه رز هلندی281

1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گوسفند داشتی282
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل 

باال بیگلو- آزاد آباد 
وزارت جهاد کشاورزی823823حسن آقاییبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای شال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک283
حسن جمشیدی 

شالی
وزارت جهاد کشاورزی386386

1اردبیلاردبیلانبارفنی نگهداری سیب زمینی284
 پشت شرکت چرم 127روستای بابالن پالک 

مغان
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن دستاریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی80008000حسن سمیع نژادبانک کشاورزیروستای گیالنده-اردبیل8اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری285

بانک کشاورزیاصالندوز روستای سرخای کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی286
حسن صادق 

ساریخانبگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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وزارت جهاد کشاورزی600600حسن عباسیانصندوق کارآفرینی امیدروستای آقاباقر1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح نژاد287

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیر روستای کهریز1نیراردبیلپرواربندی بره288
حسن عبدی 

کهریز
وزارت جهاد کشاورزی13001300

بانک کشاورزیمشگین شهر2مشگین شهراردبیلپرورش زنبور عسل و تولید ژل رویال و بره موم289
حسن فتح اهلل 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی550550

وزارت جهاد کشاورزی21002100حسن محمدیبانک توسعه تعاونروستای لمعه دشت- خلخال 4خلخالاردبیل راسی300پرواربندی بره 290

صندوق کارآفرینی امیدروستای مستان آباد- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش گوسفند داشتی291
حسن مهدیزاده 

مستان آباد
وزارت جهاد کشاورزی10801080

وزارت جهاد کشاورزی65006500حسن وطنخواهبانک کشاورزیپارس آباد نرسیده به روستای پاراقشالق6پارس آباداردبیلذرت خشک کنی و بسته بندی غالت292

وزارت جهاد کشاورزی620620حسین اصغریبانک کشاورزیروستای وکیل آباد1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و گرده گل293

وزارت جهاد کشاورزی850850حسین بابازادهصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیر روستای خانشیر1نیراردبیلپرورش گاو شیری294

295
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای وله زیر1مشگین شهراردبیل

حسین بیک زاده 

جلودارلو
سازمان امور عشایر ایران300300

وزارت جهاد کشاورزی12041204حسین جنتیبانک کشاورزیگوگ تپه-بیله سوار -اردبیل1بیله سواراردبیل1055خرید کمباین 296

297
بره پرواری شیر و -گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

تولیدات عشایری. . . . .تولیدات لبنی و 
صندوق کارآفرینی امیدمشگین شهر روستای چاخماق چخور1مشگین شهراردبیل

حسین حاجبانی 

الهرود
سازمان امور عشایر ایران300300

298
بره - دامداری عشایری گوسفند داشتی - عشایری 

تولیدات عشایری. . . . . .شیر و - پرواری 
صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای یوسف خانکندی1مشگین شهراردبیل

حسین خاکی 

مغانلو
سازمان امور عشایر ایران300300

بانک کشاورزیمشگین شهر روستای پریخان1مشگین شهراردبیل راس45پرواربندی گوساله به ظرفیت 299
حسین خانکشی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی12961296

بانک توسعه تعاونخلخال روستای مزجین1خلخالاردبیلزنبورداری300
حسین درخشان 

سقزچی
وزارت جهاد کشاورزی530530

وزارت جهاد کشاورزی11241124حسین دوستانبانک کشاورزیقره ولی2اردبیلاردبیلپرواری بره بومی در دامداری روستایی301

1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری302
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

آقا کندی
بانک کشاورزی

حسین رجایی 

مستعلی بیگلو
وزارت جهاد کشاورزی660660
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صندوق کارآفرینی امیدروستای رضاقلی قشالقی- شهرستان نیر1نیراردبیلپرورش گاو شیری303
حسین روح اله 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی570570

1سرعیناردبیلتولید و بهره برداری از گیاهان دارویی304
روستای - شهرستان سرعین- استان اردبیل

32پالک - کرده ده
بانک کشاورزی

حسین سرتیپ 

کرده ده
وزارت جهاد کشاورزی500200

صندوق کارآفرینی امیدمشگین شهر روستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار305
حسین شربتی 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

صندوق کارآفرینی امید300300حسین صفریصندوق کارآفرینی امیدروستای موییل- مشکین شهر 1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار306

پست بانکمشکین شهر روستای آقبالغ2مشگین شهراردبیلراسی مولد55پرورش بزداشتی 307
حسین عبداللهی 

خیاوی
وزارت جهاد کشاورزی960960

بانک کشاورزیمشکین شهر بخش مرکزی روستای پریخان1مشگین شهراردبیل( راس110کل گله ) راس 55پرورش گوسفند داشتی 308
حسین فرج 

اوغلی پریخانی
وزارت جهاد کشاورزی10121012

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین فالح پورپست بانکسرعین روستای اوجور1سرعیناردبیلاصالح نژاد گوسفند مغانی309

وزارت جهاد کشاورزی400400حسین کریم زادهبانک توسعه تعاونمشکین شهر روستای صاحب دیوان1مشگین شهراردبیلراسی مولد20پرورش گوسفندداشتی 310

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین مرادزادهبانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلکشت و توسعه زعفران311

10نمیناردبیلکاله-تولیدی و بافندگی مشهودی اتواع جوراب دستکش 312
بعد از پلیس راه اردبیل نمین ابتدای جاده 

خان کندی دریامان
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000حسین مشهودیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی20482048حسین مومنبانک کشاورزیجعفرآباد روستایی قره دره2بیله سواراردبیلگاوشیری313

وزارت جهاد کشاورزی35000حسین نجاتی فربانک کشاورزیروستای نیلق- بخش مرکزی- شهرستان کوثر 3کوثراردبیلتولیدی گلخانه ای314

وزارت جهاد کشاورزی560560حسین نوری زادهبانک توسعه تعاونمشکین شهر روستای کوجنق1مشگین شهراردبیل راس40گوسفند داشتی 315

بانک کشاورزیاردبیل گرمی مرکزی روستای قنبرلو1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری316
حسینعلی 

عمیدی
وزارت جهاد کشاورزی864864

1بیله سواراردبیلقالیبافی317
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

زنده آباد
پست بانک

حکیمه خوش 

اخالق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای قره تکانلو1پارس آباداردبیلقالیبافی318
حکیمه قربانی 

پارام
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

صندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ محمد لو1مشگین شهراردبیلفرش قالی بافی319
حلیمه درخشانی 

عیسی لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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بانک کشاورزیقونسولکندی1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل320

حمایل 

اسکندرپورقونسو

لکندی

وزارت جهاد کشاورزی520520

وزارت جهاد کشاورزی800800حمزه بهلولیبانک کشاورزینیر روستای کله سر- شهرستان 1نیراردبیلپرورش گاو شیری321

وزارت جهاد کشاورزی16801680حمزه شهبازیبانک کشاورزیخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سبک322

وزارت جهاد کشاورزی817817حمزه محمدیاریبانک کشاورزیکلور- شاهرود- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش گوسفند داشتی323

38مشگین شهراردبیلمجتمع گردشگری اقامتی آخار باخار324
 کیلومتری جاده قینرجه مجتمع 12

گردشگری آخار باخار
100008000حمزه محمودیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونخلخال روستای اوجقاز سفلی1خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سبک325
حمید الماسی 

کیوی
وزارت جهاد کشاورزی545545

صندوق کارآفرینی امیدروستای دیمان- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش واصالح نژادگوسفندی326
حمید ثاقبی 

دیمان
وزارت جهاد کشاورزی11001100

بانک کشاورزیخلیفه لو1بیله سواراردبیلگوسفند داشتی327
حمید 

جسورخلیفه لو
وزارت جهاد کشاورزی11021102

بانک کشاورزیروستای بابک- بیله سوار- اردبیل1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گاو شیری328
حمید خانی 

چورپاچای
وزارت جهاد کشاورزی591591

بانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای پریخان2مشگین شهراردبیلراسی19مجوزبهره برداری پرورش گاودورگ شیری 329
حمید رضا 

شعبانی
وزارت جهاد کشاورزی17401740

بانک کشاورزیخیارک1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح شده330
حمید محمدی 

عباس آباد
وزارت جهاد کشاورزی10761076

وزارت جهاد کشاورزی19501950حمید مومنبانک کشاورزیقره دره2بیله سواراردبیلگاوشیری331

وزارت جهاد کشاورزی530530حمیدرضا قربانیبانک توسعه تعاونروستای علی آباد- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش زنبور عسل332

صندوق کارآفرینی امیدبخش اصالندوز روستای بران سفلی- پارس آباد1پارس آباداردبیلگلیم بافی333
حمیده جاللی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امید200200حمیده جوانصندوق کارآفرینی امیدروستای احمد بیگلو- مشگین شهر40مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای احمدبیگلو334

صندوق کارآفرینی امیدروستای اندبیل1خلخالاردبیلگلیم بافی335
حمیده عباسی 

اندبیلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونبخش مرکزی روستای شکراب1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف336
حمیده عظیم 

زاده شکراب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای خنجر- مشگین شهر بخش قصابه38مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای خنجر337
حمیده محمد 

حسینی دوکش
صندوق کارآفرینی امید400400

بانک کشاورزیاصالندوز روستای طاهر آباد1پارس آباداردبیلقالیبافی338
حمیده نورانی 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1بیله سواراردبیلقالیبافی339
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حمیرا دیداربانک توسعه تعاون

100100حوا رهنوردصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای اسد کندی1پارس آباداردبیلگلیم بافی340
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل6مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار341
حوریه نصیری 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار342
خاتمه حسین 

آذر
صندوق کارآفرینی امید100100

صندوق کارآفرینی امید400400خاتمه مراد زادهصندوق کارآفرینی امیداردبیل پارس آباد روستای تازه کند قدیم25پارس آباداردبیلصندوق خرد محلی روستایی تازه کند قدیم343

بانک کشاورزیاردبیل نمین روستای قره حسنلو1نمیناردبیلراس15پرورش گاو شیری به روش سنتی 344
خالق بابا زاده 

قره حسنلو
وزارت جهاد کشاورزی17001700

بانک کشاورزیاردبیل نمین روستای نوشنق1نمیناردبیل(زنبوردای  )فروند (کندو)175پرورش زنبور عسل 345
خالق کبیر 

نوشنق
وزارت جهاد کشاورزی520520

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای هزار کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی346
خانم قاسمی 

اصل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیلگلیم بافی347
خانم قیز نعمت 

زادگان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خانم کریمیبانک کشاورزی3پارس آباد اسالم آباد روستا سفلی 1پارس آباداردبیلقالیبافی348

بانک کشاورزیمرادلو-بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلتولید عسل و گرده349
خدا رحیم 

فیضی مملو
وزارت جهاد کشاورزی626626

پست بانکاردبیل گرمی موران آقا حسن بیگلو1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری350
خدارحیم جودی 

هادیبیگلو
وزارت جهاد کشاورزی576576

صندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی روستای پرمهر1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری351
خدارحیم 

محمدزاده
وزارت جهاد کشاورزی750750

بانک کشاورزیبیله سوار-اردبیل2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری352
خداشناس دولت 

زاده بیله سوار
وزارت جهاد کشاورزی28002800

13اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح نژاد353
اردبیل جاده قدیم مشکین روبروی کارخانه 

آسفالت باکری
وزارت جهاد کشاورزی82008200خداوردی فیضیبانک کشاورزی

354
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
1مشگین شهراردبیل

مشکین شهربخش مرادلو دهستان ارشق غربی 

روستای یوسف خانکندی
صندوق کارآفرینی امید

خداویردی 

اسدی ساربان
سازمان امور عشایر ایران300300

بانک کشاورزیپتلقان1بیله سواراردبیلگاو شیری355
خداویردی 

گرانمایه
وزارت جهاد کشاورزی800800
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وزارت جهاد کشاورزی80008000خداویردی نادریبانک کشاورزیپارس آباد روستای دوستلو کندی6پارس آباداردبیلخرید کمباین وش چین پنبه356

بانک کشاورزیقره دره بختیار1بیله سواراردبیلگوسفند داشتی357
خدایار 

خداپرست ساربان
وزارت جهاد کشاورزی12001200

صندوق کارآفرینی امیدموییل-مشگین شهر -اردبیل2مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار358
خدایار کبودی 

مویل
صندوق کارآفرینی امید300300

بانک کشاورزینمین روستای دوشانبالغی1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو359
خدیجه احمدی 

دوشانبالغی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی360
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

بابک
پست بانک

خدیجه 

اسکندرپور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاصالندوز روستای نادرکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی361
خدیجه آذری 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای حاجی خواجه لو1پارس آباداردبیلقالیبافی362
خدیجه پناهی 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای مجیدآباد1پارس آباداردبیلقالیبافی363
خدیجه شریفی 

زیوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی364
خدیجه شیرینی 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه صفریبانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی365

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه علیزادهبانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی366

100100خدیجه غفاریصندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای طولش1خلخالاردبیلگلیم بافی367
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی368
خدیجه قربانی 

بلیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1کوثراردبیلگلیم بافی369
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

توشمانلو
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه وفایی 

نیلق
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی17401280خلیل عبدیبانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای آقدرق2مشگین شهراردبیل راسی مولد19پرورش گاوشیری 370

پست بانکچنذاب1اردبیلاردبیلتولید عسل371
خلیل لصغری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی620620

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی372
خوشروزه اقبالی 

وله زیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای چای سقرلو- شهرستان نیر1نیراردبیلپرورش زنبور عسل373
خوشنام شاهدی 

سقرلو
وزارت جهاد کشاورزی740740
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وزارت جهاد کشاورزی29202920خیراله محرمیبانک کشاورزیمشگین شهر روستای کوربالغ2مشگین شهراردبیلراسی300پرواربندی بره374

بانک کشاورزیخان بابا کندی-بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گاو شیری375
خیراله مردانه 

جانیار
وزارت جهاد کشاورزی783783

بانک کشاورزیروستای سهراب آباد-بخش جعفرآباد-بیله سوار1بیله سواراردبیلپرورش دام سبک همراه با اصالح نژاد376
داریوش بایرامی 

باالبیگلو
وزارت جهاد کشاورزی784784

بانک کشاورزیروستای اسالم اباد جدید1پارس آباداردبیل(اصالح نژاد)پرورش گاوهای شیری دورگه377
داریوش طالبی 

گیگلو
وزارت جهاد کشاورزی14401440

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای درگاهلو1گرمیاردبیلپر وش ماهی قزل اال378
داود برومند 

داشقاپو
وزارت جهاد کشاورزی208208

وزارت جهاد کشاورزی700700داود سیفی هیربانک کشاورزیشهر هیر1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر و گرده گل379

وزارت جهاد کشاورزی1000010000داود شاه محمدیبانک کشاورزیاردبیل روستای اقبالغ چنذانق13اردبیلاردبیلسورتینگ و بسته بندی سیب زمینی380

وزارت جهاد کشاورزی768768داود ملکیپست بانکاردبیل گرمی موران روستای ایلخانالر1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری381

وزارت جهاد کشاورزی600600داود یوسفیبانک کشاورزیکوهساره1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل382

وزارت جهاد کشاورزی18561856داور امن اللهیبانک کشاورزیروستای مالاحمد2نیراردبیلخرید کمباین383

صندوق کارآفرینی امیدروستای مجنده1مشگین شهراردبیلفرش قالی بافی384
دسته گل 

رحیمی مجندهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی385
دسته گل زنده 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100دلبر تواناصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلگلیم بافی386
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای اوزانبالغ- شهرستان نیر1نیراردبیلگاو شیری387
راحله جعفری 

الماس
وزارت جهاد کشاورزی17301730

صندوق کارآفرینی امیدروستای نصیرآباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت388
راضیه پیدایی 

آتشگاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدعنبران روستای پیالزیر1نمیناردبیلگلیم و مسند389
راضیه علی پور 

عنبران
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش قالی بافی390
راضیه محمد 

علی نژاد خیاوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی650650رامین خندانبانک کشاورزیخیابان معلم-بیله سوار1بیله سواراردبیلتولیدعسل و گرده391

وزارت جهاد کشاورزی48004800رامین مهدی زادهبانک کشاورزیروستای علی آباد- شهرستان نیر 4نیراردبیلپروار بندی گوساله392

1بیله سواراردبیلپرورش زنبور عسل393
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
وزارت جهاد کشاورزی700700رامین نصیرپوربانک کشاورزی
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1بیله سواراردبیلقالیبافی394

شهرستان بیله - استان اردبیل

سوارشهرجعفرآبادروستای حاج امن داخل 

روستا

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راییله حیدریپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رباب بهروزبانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی395

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رباب بهلولیبانک کشاورزینیر روستای کله سر1نیراردبیلتولید فرش دستباف396

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100رباب جاهدیبانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی397

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای نور محمد کندی سفلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی398
رباب جوقی 

حاجی خواجه لو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوثراردبیلفرش دستباف399
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

شویر
بانک کشاورزی

رباب حسنی 

شویر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100رباب دلیر پرمهرصندوق کارآفرینی امیدروستای پرمهر1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف400
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امید400400رباب زارعیصندوق کارآفرینی امیداردبیل بخش هیر روستای ایوریق30اردبیلاردبیلصندوق خرد محلی روستای ایوریق401

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رباب شکاریصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی402

1بیله سواراردبیلقالیبافی403
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رباب علی نژادپست بانک

بانک کشاورزیخلخال روستای گلوجه1خلخالاردبیلپرورش دام سبک404
رباب قاسم زاده 

کلی
وزارت جهاد کشاورزی342342

صندوق کارآفرینی امیدروستای پریخان1مشگین شهراردبیلقالیبافی405
ربابه پناه زاده 

پریخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100ربابه صدقیصندوق کارآفرینی امیدروستای اضماره1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف406
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای خرم آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت407
ربابه علیزاده 

خرم آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای علی آباد- بخش الهرود 1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت408
ربابه واردی فخر 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی409
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

زرگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رجب صبریپست بانک

بانک کشاورزیروستای اندزق1مشگین شهراردبیلراسی مولد55پرورش گوسفندداشتی 410
رحمان قارداشی 

اندزقی
وزارت جهاد کشاورزی727727

بانک کشاورزیاردبیل گرمی مرکزی روستای بشیرلوی سفلی1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری411
رحیم جهانبخش 

بشیرلو
وزارت جهاد کشاورزی13361336

1کوثراردبیل(زنبور عسل)تولید ژل رویال412
روستای  –بخش فیروز  –شهرستان کوثر 

اکبرآباد
صندوق کارآفرینی امید

رحیم خلیل پور 

خلیل آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500
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پست بانکروستای بارزیل- مشگین شهر 4مشگین شهراردبیل(صنعتی) راس 100پرورش گوساله 413
رحیم قربان 

ارشاد
وزارت جهاد کشاورزی43004300

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای خشکه رود15اردبیلاردبیلصندوق خرد محلی روستای خشکه رود414
رحیمه آزاد 

خشکه رود
صندوق کارآفرینی امید400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100رحیمه بهروتریتبانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی415

صندوق کارآفرینی امیدروستای انجیرلو –بخش مرکزی  –بیله سوار 1بیله سواراردبیلقالیبافی416
رحیمه راه نشین 

علی بابالو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رحیمه قدیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای اینی علیا-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی417

1بیله سواراردبیلقالیبافی418
استان اردبیل شهرستان بیله سوار بخش 

جعفرآباد روستای چالما کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رحیمه ملکیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای وانسفلی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف419
رحیمه نامور 

وانسفلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای ایوریق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت420
رخساره بابایی 

ثانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070

بانک کشاورزیمشکین شهر بخش مرادلو روستای تک بالغ2مشگین شهراردبیل(1055iخرید کمباین جاندیر )مکانیزاسیون 421
رستم فرزانه 

طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی12841284

422
بره پرواری شیر و -گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

تولیدات عشایری. . . . .لبنی و 
1مشگین شهراردبیل

مشکین شهر بخش مرادلو روستای یوسف 

خانکندی
سازمان امور عشایر ایران300300رسول پهلوانصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی520520رسول طاهری رزبانک کشاورزیاراضی روستای رز- شهرستان نمین 1نمیناردبیلپرورش زنبور عسل423

107پارس آباداردبیلگلخانه هیدروپونیک424
پارس آباد فیروز آباد جنب هنگ مرزی مجتمع 

گلخانه ای
بانک کشاورزی

رسول گوهری 

بخشایش
وزارت جهاد کشاورزی120000105000

وزارت جهاد کشاورزی876876رشید رضاییبانک کشاورزیمشگین شهر روستای نصیر آباد1مشگین شهراردبیل( راس16کل گله ) راس مولد 8پرورش گاو دو رگ داشتی425

4اردبیلاردبیلایستگاه دریافت شیر426
اردبیل بخش مرکزی دهستان سردابه روستای 

حمل آباد
وزارت جهاد کشاورزی27002700رضا اسدیانبانک کشاورزی

1بیله سواراردبیلقالیبافی427
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

مرادلو
صندوق کارآفرینی امید

رضا باغبانی 

بیگدیلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای گورانسراب2خلخالاردبیلزنبورداری428
رضا جمشیدپور 

گورانسراب
وزارت جهاد کشاورزی900200

صندوق کارآفرینی امید300300رضا جوادیصندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار429
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50پارس آباداردبیلپنبه پاک کنی430

 7اردبیل پارس آباد بخش اصالندوز کیلومتر 

جاده پارس آباد روستای مقصودلو کنار جاده 

ترانزیت

وزارت جهاد کشاورزی1550015500رضا حیدریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی102985رضا شهبازیبانک کشاورزیروستای گل تپه2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح نژاد431

وزارت جهاد کشاورزی19501950رضا عباس زادهبانک کشاورزیمشگین شهر روستای قادرلو2مشگین شهراردبیل راس200پرواربندی بره 432

صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای موییل1مشگین شهراردبیلپرواربندی بره433
رضا عبدلی 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

بانک کشاورزیروستای گلگالب- خلخال- استان اردبیل 1خلخالاردبیلپرورش زنبور434
رضا عزیزی 

گلگالب
وزارت جهاد کشاورزی561561

435
تولید و ساخت ماشین آالت صنایع غذایی و تبدیلی 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000رضا غریب زادهبانک توسعه تعاوناردبیل ، بخش مرکزی ، روستای حسن باروق4اردبیلاردبیل

436
محصوالت و قطعات پالستیکی مرتبط با کشاورزی، دام 

پروری و شیالتی
بانک کشاورزیاردبیل روستای سلطان آباد2اردبیلاردبیل

رضا گنجه 

سلطان آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت37502650

1بیله سواراردبیلقالیبافی437
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

بابک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رعنا زارعبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی438
رعنا سرودی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونخلخال روستای اندبیل1خلخالاردبیلقالیبافی439
رعنا عطایی 

بورگهیم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی880880رعنا محمدیانبانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای برجلو1مشگین شهراردبیل راس64 راس مادر کل گله 32پرورش گوسفند داشتی 440

صندوق کارآفرینی امیداستان اردبیل شهرستان اردبیل روستای روشنق25اردبیلاردبیلقالیبافی441
رفیقه شیری 

مهره
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای عیوض لو1پارس آباداردبیلقالیبافی442
رقیه اقبالی 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

100100رقیه آزمودهصندوق کارآفرینی امیدبخش انگوت روستای قاسمکندی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف443
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه بدلی اجیرلوصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی444

100100رقیه بهشتیصندوق کارآفرینی امیدروستای کله سر1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف445
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیدروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستباف446
رقیه پناهزاده 

پریخان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه تازهصندوق کارآفرینی امیدروستای احمد بیگلو1مشگین شهراردبیلخیاطی447

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه جعفریصندوق کارآفرینی امیدروستای قوزلو-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی448

بانک کشاورزیپارس آباد روستای مرتضی کندی1پارس آباداردبیلقالی بافی449
رقیه خدادوست 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی450
استان اردبیل شهرستان بیله سوار شهر 

جعفرآباد روستای چالما کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه دادبخشبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی451
رقیه دشمن 

کش کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه رحمت زادهبانک کشاورزیروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستباف452

صندوق کارآفرینی امیدروستای میرک1مشگین شهراردبیلفرش دستباف453
رقیه رسول زاده 

میرک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدرزستای نصیر آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت454
رقیه رضایی 

خرم آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100رقیه سجودیصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی455
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه سعادتیپست بانکشهر قصابه1مشگین شهراردبیلفرش دستباف456

100100رقیه سلطانیصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی457
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070رقیه سلطانیپست بانکروستای آرخازلو1نمیناردبیلتولید فرش دستبافت458

1بیله سواراردبیلقالیبافی459
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

گوگ تپه
صندوق کارآفرینی امید

رقیه شیری 

گیالرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اسالم آباد1پارس آباداردبیلگلیم بافی460
رقیه صدیقی 

بیله سوار
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه علیزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای جمال آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت461

صندوق کارآفرینی امیدروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت462
رقیه فتاحی 

قورت تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه فیروزمندبانک کشاورزیروستای کمی آباد1اردبیلاردبیلقالیبافی463

صندوق کارآفرینی امیدروستای آغبالغ1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت464
رقیه قادری 

آغبالغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی465
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

مرادلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه محمدیبانک توسعه تعاون

1گرمیاردبیلگلیم دست باف466
بخش - شهرستان گرمی - استان اردبیل 

روستای بنه- مرکزی 
صندوق کارآفرینی امید

رقیه محمدی 

آذرزنگیر
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت120100رقیه مددیبانک کشاورزیروستای احمد بیگلو1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت467
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه نجفیپست بانک(قره قباق)پارس آباد روستای عبدالرضاآباد1پارس آباداردبیلقالیبافی468

بانک کشاورزیروستای آرخازلو1اردبیلاردبیلقالیبافی469
رقیه نوبخت 

آخازلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه نیکجو دیزجپست بانکگرمی روستای دیزج1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف470

بانک کشاورزیپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیلقالیبافی471
رقیه واثقی 

کردکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای اماسالن-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی472
رمزیه دبیری 

اوماسالن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رمضان جعفرنژادبانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی473

بانک کشاورزیخلخال کلور1خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سبک474
رمضان خردوار 

کلور
وزارت جهاد کشاورزی520520

3خلخالاردبیلپرورش ونگهداری گوسفند داشتی475
روستای - شهرستان خلخال- استان اردبیل

خمس
بانک کشاورزی

رمضانعلی 

نیستانی
وزارت جهاد کشاورزی1915700

وزارت جهاد کشاورزی696180رهبر شاهرودیبانک کشاورزیروستای پلنگاه- شاهرود- خلخال1خلخالاردبیلکشت زعفران476

وزارت جهاد کشاورزی550125روح اله بابائیبانک کشاورزیخلخال روستای گزاز1خلخالاردبیلپرورش دام سبک477

بانک توسعه تعاونروستای خوجین1خلخالاردبیلگلیم بافی478
روح انگیز حسن 

زاده خمس
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزینیر خ امام ک سودمند1نیراردبیلگلیم بافی479
روح انگیز 

موسوی نیری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100روح انگیز نوریصندوق کارآفرینی امیدگرمی روستای تازه کند زهرا1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف480

بانک توسعه تعاوننمین روستای گرده1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو481
روح پرور 

محمدی میناآباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی482
 –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای چالما کندی–جعفرآباد 
بانک کشاورزی

روضیه سروری 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی483
شهرستان بیله سوار شهر - استان اردبیل

جعفرآبادروستای چالما کندی
بانک توسعه تعاون

رویا جدی 

طالشمکائیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی484
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

اودولو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رویا سزائیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رویا سلطانیصندوق کارآفرینی امیدروستای بنه- گرمی 1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف485

صندوق کارآفرینی امیدروستای انی سفلی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف486
رویا قدیمی اینی 

علیا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ریتا غیایی مقدمصندوق کارآفرینی امیدخان باباکندی1بیله سواراردبیلفرش بافی487

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100ریحان زبردستبانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای پلنگ لو1پارس آباداردبیلقالیبافی488

بانک کشاورزینیر خ امام ک میخک1نیراردبیلگلیم بافی489
رییسه بهبودوند 

دامداباجا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی490
زبیده سروری 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت491
زری ایمان زاده 

کرکرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070

بانک توسعه تعاوناصالندورز روستای تریت کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی492
زری فرجی 

گیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی493
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

شورگل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زری کیخسرویبانک توسعه تعاون

1کوثراردبیلفرش دستباف494
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

نیلق
صندوق کارآفرینی امید

زرین تاج 

محمدزاده نیلق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1مشگین شهراردبیلراسی200پرواربندی بره495
مشگین شهر سه راهی الهرود مابین روستای 

دده بیگلو
وزارت جهاد کشاورزی13601360زکی اله سلیملربانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی496
زلف ناز سجودی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی497
زلف ناز سرودی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوثراردبیلگلیم بافی498
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

جغناب
صندوق کارآفرینی امید

زلیخا بخشی 

جغناب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی785785زمان قنبریبانک کشاورزیمشکین شهر بخش مرکزی روستای پریخان1مشگین شهراردبیل( راس110کل گله ) راس 55پرورش گوسفند داشتی 499

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زمینه فتحیبانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی500

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070زهرا اصالنیبانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای انار1مشگین شهراردبیلتولید فرش دستبافت501

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا باباکش زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای حیق1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت502

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت503
زهرا برزگرزاده 

کنچوبه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد اصالندوز روستای کورالر1پارس آباداردبیلقالیبافی504
زهرا بهرو 

کورعباسلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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صندوق کارآفرینی امید200200زهرا پاداشیصندوق کارآفرینی امیدنیر روستای برجلو32نیراردبیلصندوق خرد محلی روستایی برجلو505

بانک توسعه تعاونروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستباف506
زهرا پناهزاده 

پریخان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی507
روستای - شهرستان بیله سوار- استان اردبیل 

قره قاسملو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا پیدایشبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونخلخال روستای خانقاه بفراجرد1خلخالاردبیلقالیبافی508
زهرا جعفری 

خانقاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدگرمی روستای کمر قیه1گرمیاردبیلقالی بافی509
زهرا جعفری 

قوزلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا جلیل زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای طولش-خلخال30خلخالاردبیلصندوق خرد زنان روستای طولش510

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای مقصودلو سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم511
زهرا جهانبانی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا حاتمیبانک توسعه تعاونخلخال روستای منامن1خلخالاردبیلقالیبافی512

1بیله سواراردبیلقالیبافی513
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

زرگر
پست بانک

زهرا دلدار 

طالشمکائیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای میناآباد1نمیناردبیلگلیم بافی514
زهرا رسولی 

میناآباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی515
زهرا رضاپور 

بلیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی516
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

خانباباکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا سرویصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا شعبانیصندوق کارآفرینی امیدروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستباف517

1بیله سواراردبیلقالیبافی518
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای سمکلو سفلی –مرکزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا صالحصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای گدایلو1پارس آباداردبیلقالیبافی519
زهرا صدری 

کورعباسلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

وزارت جهاد کشاورزی300300زهرا فتاحیبانک توسعه تعاونروستای بیرق1خلخالاردبیلزنبورداری520

صندوق کارآفرینی امیدروستای ایلخچی علیا1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف521
زهرا فتوحی 

ایلخچی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا فرجی کلیبانک توسعه تعاونخلخال روستای کلی1خلخالاردبیلقالیبافی522

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا فرزینصندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت523

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش تازه کند روستای تکله1پارس آباداردبیلگلیم بافی524
زهرا فیروزی 

تکله
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی525
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا قلی پوربانک توسعه تعاون
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1بیله سواراردبیلقالیبافی526
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

خانباباکندی
پست بانک

زهرا الزمی 

جانیارلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا محمد زادهپست بانکروستای شعبان1مشگین شهراردبیلقالیبافی و حرف فرش دستبافت527

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070زهرا محمدیبانک توسعه تعاونروستای انار1مشگین شهراردبیلتولید فرش دستبافت528

وزارت جهاد کشاورزی530530زهرا مهرنگبانک کشاورزیشهرستان نیر روستای ویرثق1نیراردبیلپرورش زنبور عسل529

صندوق کارآفرینی امید صفرلو3پارس آباد اسالم آباد شماره 1پارس آباداردبیلگلیم بافی530
زهرا نظر زاده 

اصل
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیلقالیبافی531
زهرا نعمت زاده 

آق براز
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زهرا نوروززادهصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اولتان روبروی بهداشت1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی 532
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی533
شهرستان بیله سواربخش - استان اردبیل

جعفرآباد روستای چالما کندی
پست بانک

زهرا یوسفی 

کیوی سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید400400زهره موسویصندوق کارآفرینی امیدبخش الهرود روستای کنگرلو- مشگین شهر26مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای کنگرلو534

535
انواع پنیر، انواع خامه ، انواع پنیر پیتزا پروسس ، انواع 

دوغ پاستوریزه
وزارت جهاد کشاورزی90005000زیبا اسرافیلیپست بانکاردبیل روستای اقبالغ مصطفی خان12نمیناردبیل

صندوق کارآفرینی امیدروستای سلطان آباد3اردبیلاردبیلپوست گیری غالت و جو پرک536
زیبا بازیارعباس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی25002500

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا ببرزاده دیزجصندوق کارآفرینی امیدگرمی روستای دیزج1گرمیاردبیلقالی بافی537

100100زیبا عباسیصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای آغبالق1مشگین شهراردبیلگلیم بافی538
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوثراردبیلفرش دستباف539
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

مجدر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا عظیمیانبانک کشاورزی

بانک کشاورزیاصالندوز روستای عمران آباد1پارس آباداردبیلقالیبافی540
زیبا کرامت 

گیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی541
روستای - شهرستان بیله سوار -استان اردبیل 

گون پاپاق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا مردوار مرادلوبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب اسدی بجقپست بانکروستای آقبالغ1مشگین شهراردبیلفرش دستباف542

صندوق کارآفرینی امیدروستای کالنسرا1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف543
زینب الطافی 

کالن سرا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیپارس آباد بخش تازه کند قدیم1پارس آباداردبیلقالیبافی544
زینب دهدار 

مسجدلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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بانک کشاورزیپارس آباد روستای فیروز آباد1پارس آباداردبیلقالیبافی545
زینب زردی 

گیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی546
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

گونپاپاق
پست بانک

زینب سعیدی 

حمزه خانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100زینب شفقتیصندوق کارآفرینی امید2پارس آباد روستای اوزون قویی شماره 1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی547
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای گورانسراب جنب مخابرات1خلخالاردبیلخیاطی548
زینب عزیزی 

نسب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب قاسمیصندوق کارآفرینی امیدروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستباف549

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب قهری گبلوبانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی550

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب کریم اوغلیبانک کشاورزیروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت551

بانک کشاورزیروستای کوجنق1مشگین شهراردبیلقالی بافی552
زینب کریم زاده 

کوجنقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی روستای اینی سفلی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف553
زینب محرمی 

اینی سفلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاوننیر گلستان1نیراردبیلقالیبافی554
زینب مهدویان 

نیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای اسد کندی1پارس آباداردبیلگلیم بافی555
زینب 

نجفوندکورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدفخر آباد روستای علی آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت556
زینب واردی 

فخر آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای آلوارس-سرعین1سرعیناردبیلگلیم بافی557
زیور رهبر 

آلوارس
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیور سلیمیبانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی558

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیور میرزائی تپهصندوق کارآفرینی امیدگرمی روستای تپه1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف559

1کوثراردبیلفرش دستباف560
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

چالگرود
صندوق کارآفرینی امید

ژاله سلیمانیان 

چالگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی561
روستای -استان اردبیل شهرستان بیله سوار

زرگرخیابان شهیدرجایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ژاله ضیاییصندوق کارآفرینی امید

1بیله سواراردبیلقالیبافی562
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

زرگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ژاله نظری آلنیپست بانک

1بیله سواراردبیلطرح تولید گرده وعسل563
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل 

روح کندی
بانک کشاورزی

ژیال اژدری 

طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی650650
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صندوق کارآفرینی امیدروستای بنه- شهرستان گرمی-اردبیل1گرمیاردبیلکارگاه گلیم دستبافت564
ژیال شیخ زاده 

مقدم
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10501050ساجد شهبازیبانک کشاورزیاندبیل2خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سنگین565

وزارت جهاد کشاورزی860860سارا ایمانیبانک توسعه تعاونمشکین شهر روستای آلنی1مشگین شهراردبیلراس مولد8پرورش گاوشیری 566

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سارا بخشیبانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی567

20بیله سواراردبیلتولید فرش دست باف در منطقه روستایی568
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

دمیرچیلو
صندوق کارآفرینی امید

سارا توگلی 

طالشمکائیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سارا جعفریبانک توسعه تعاونروستای طولش- خلخال1خلخالاردبیلبافت وتولیدی لباس569

1بیله سواراردبیلقالیبافی570
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سارا حیدریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی520520سارا علیزادهبانک کشاورزیقونسولکندی1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر زنبور و گرده گل571

وزارت جهاد کشاورزی24301725سارا قهرمان زادهبانک کشاورزیگرمی جاده ساره درق کوه ایرنواش4گرمیاردبیلکاشت گیاه دارویی گل گاوزبان و گل محمدی572

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070سارا نعمتیپست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت573

وزارت صنعت، معدن و تجارت6000050000ساسان اذرخشبانک کشاورزیکوثر روستای فاراب350کوثراردبیلمجتمع قالیبافی متمرکز574

1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری575
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

حاجی اللهویردی
وزارت جهاد کشاورزی11171117ساسان مردواربانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100سالمه عبادیبانک کشاورزیاصالندوز روستای تربت کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی576

بانک توسعه تعاونروستای ناطور –بخش فیروز  –شهرستان کوثر 1کوثراردبیلپرورش گوسفند داشتی577
سبزعلی پیری 

سکرآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی32003200سبالن عزیزیبانک توسعه تعاوناردبیل گرمی انگوت روستای دوالماج5گرمیاردبیلصنایع تبدیلی و تکمیل کشاورزی578

وزارت جهاد کشاورزی560560ستار ذوالفقاریبانک توسعه تعاونخلخال روستای مزجین1خلخالاردبیلپرورش گوسفند579

بانک کشاورزیروستای عموقین1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح نژاد580
سجاد بابایی 

عموقین
وزارت جهاد کشاورزی10701070

وزارت جهاد کشاورزی40004000سجاد خداقلیصندوق کارآفرینی امیدروستای طولش- خلخال4خلخالاردبیلراسی20پرورش گاو شیری 581

صندوق کارآفرینی امیدموییل-مشگین شهر -اردبیل4مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار582
سجاد داسی 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید700500

1بیله سواراردبیلقالیبافی583
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سجاد رزمجوپست بانک

584
تولید عسل و )تکمیل و توسعه زنبورستان سجاد رعنا

(فرآورده های ان
2گرمیاردبیل

اردبیل گرمی بخش انگوت روستای قره 

خانبیگلو
وزارت جهاد کشاورزی12001200سجاد رعنابانک توسعه تعاون
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وزارت جهاد کشاورزی440440سجاد سلطانیبانک کشاورزیمشگین شهر روستای زیرزمین1مشگین شهراردبیلکلنی220به 120پرورش زنبورعسل توسعه از585

پست بانکروستای صمدلو1گرمیاردبیلمعرق چوب586
سجاد سیفی 

شکرلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی821821سجاد شهماریپست بانکاردبیل گرمی انگوت روستای قلعه برزند1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داشتی587

1بیله سواراردبیلقالیبافی588
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سحر بادگیرصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای یوسف خانکندی- مشگین شهر 1مشگین شهراردبیلراسی65بهساز ی پرورش گوسفندداشتی 589
سحر ناز صدوق 

مغانلو
وزارت جهاد کشاورزی710710

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل2مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار590
سخاوت 

پوراکبری
صندوق کارآفرینی امید300300

وزارت جهاد کشاورزی75005400سخاوت عزیزیپست بانکروستای آقاباقر5اردبیلاردبیلسرد خانه باالی صفر درجه591

بانک کشاورزیآغجران-جعفرآباد-بیله سوار-اردبیل4بیله سواراردبیلپرواربندی بره592
سخاوت قربانی 

تکله
وزارت جهاد کشاورزی27202720

بانک کشاورزیروستای قره داغلو7پارس آباداردبیل320خرید کمباین کالس توکانو 593
سخاوت نوراله 

زاده اصل
وزارت جهاد کشاورزی77707770

وزارت جهاد کشاورزی390390سردار طالبیبانک کشاورزیروستای زاویه زرج آباد1کوثراردبیلپرورش گوسفند داشتی594

100100سریه حفیظیصندوق کارآفرینی امیدروستای خوجین خیابان حبیبی1خلخالاردبیلگلیم بافی595
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاردبیل بیله سوار بخش جعفرآباد قشالق مالنقی1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گوسفند داشتی596
سعداهلل دلقوی 

مغانلو
وزارت جهاد کشاورزی801801

80پارس آباداردبیلگلخانه کشت هیدروپونیک توت فرنگی597

روستای فیروزآباد - پارس آباد - استان اردبیل 

مجتمع گلخانه ای - جنب هنگ مرزی - 

فیروزآباد

بانک کشاورزی
سعید رجبی 

توارات
وزارت جهاد کشاورزی6000056000

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070سعید سیمرغبانک توسعه تعاونروستای انار1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت598

وزارت جهاد کشاورزی300300سعید فتاحیبانک کشاورزیخلخال روستای بیرق1خلخالاردبیلپرورش زنبور599

وزارت جهاد کشاورزی800800سعید قاسمیصندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی مشهدلو1گرمیاردبیلپرورش زنبور عسل600

بانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای عصرآباد1مشگین شهراردبیلپرورش گوسفند داشتی با هدف اصالح نژاد601
سعید نگهبان 

سادات
وزارت جهاد کشاورزی10501050

وزارت جهاد کشاورزی540540سعید یوسفیبانک کشاورزیکوهساره1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل602

بانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی603
سعیده خسروی 

کورعباسلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سعیده قربانی تپهصندوق کارآفرینی امیدروستای تپه- گرمی 1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف604
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بانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی605
سکینه 

اسکندری ساطی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100سکینه پاشاییبانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی606

صندوق کارآفرینی امیدمزرعه غلف1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت607

سکینه 

جعفراوغلی 

مزرعه غلفی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزی3اصالندوز روستای اسد قشالقی شماره 1پارس آباداردبیلقالیبافی608
سکینه خسروی 

کورعباسلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی609
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

زرگر
بانک توسعه تعاون

سکینه رحیمی 

باباشکند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای جمال آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت610
سکینه سید 

ابراهیمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای آقبالغ1مشگین شهراردبیلفرش دستباف611
سکینه شاهی 

آقبالغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاوناحمد آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت612
سکینه عزیززاده 

احمد آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای کالن1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف613
سکینه فرهنگ 

کالن
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سکینه قهریصندوق کارآفرینی امید3پارس آباد روستای ابراهیم آباد شماره 1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی614
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4خلخالاردبیل(آمیخته)طرح توجیهی پروار بندی گوساله615
قریه -  خورش رستم17اردبیل خلخال بخش 

دامداری سالم اله معصومی کزج- مزرعه 
بانک کشاورزی

سالم اله 

معصومی کزج
وزارت جهاد کشاورزی32003200

بانک کشاورزیگرمی روستای هادی بیگلو1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری616
سالمت موسی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی672672

1کوثراردبیلفرش دستباف617
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

سقاواز
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سلماز لطفیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای لکندشت1کوثراردبیلقالی بافی618
سلمه رمضانی 

لکندشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1مشگین شهراردبیلتوسعه فرشبافی619
مشگین شهر بخش مرادلو روستای پشته قره 

آغاج
صندوق کارآفرینی امید

سلیم 

جعفرپورقریبه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

12مشگین شهراردبیلسرکه چوب620
کلیو متری جاده مشگین اردبیل جنب نصر6  

بتن
وزارت صنعت، معدن و تجارت1200012000سلیمان قدیرزادهصندوق کارآفرینی امید
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بانک کشاورزیحاجی سلیمان کندی- جعفرآباد 1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی621
سلیمان مردانه 

جلودار
وزارت جهاد کشاورزی711711

وزارت جهاد کشاورزی700700سلیمان نعمتیبانک کشاورزیروستای فجراباد1خلخالاردبیلزنبوز عسل622

بانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای نادرکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی623
سمایه خانزاده 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100سمیرا بهروز گبلوبانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالی بافی624

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیرا جباریصندوق کارآفرینی امیدروستای بودجه وسطی1پارس آباداردبیلقالیبافی625

وزارت جهاد کشاورزی710710سمیرا کریمیبانک کشاورزیروستای هیر1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر و گرده گل626

صندوق کارآفرینی امید400400سمیرا کشاورزپورصندوق کارآفرینی امیدروستای لنبر-خلخال30خلخالاردبیلصندوق خرد زنان روستای لنبر627

1بیله سواراردبیلقالیبافی628
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

قره قاسملو
بانک توسعه تعاون

سمیرا محمودی 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی629
سمیه ابراهیمی 

گورانسراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070سمیه احمدپوربانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای انار1مشگین شهراردبیلتولید فرش دستبافت630

پست بانکنمین روستای میناآباد1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو631
سمیه اکبری 

تبت
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای بارزیل1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت632
سمیه آقا 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

36مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای پریخان633
روستای - مشگین شهر بخش بخش مرکزی 

پریخان
صندوق کارآفرینی امید

سمیه بخشی 

پریخانی
صندوق کارآفرینی امید200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه برجعلیزادهبانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی634

بانک کشاورزیروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت635
سمیه پره زن 

خانکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100سمیه دریتیمصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای پته خور1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو636
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای القناب1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف637
سمیه رشیدی 

القناب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاصالندوز روستای نور محمدکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی638
سمیه عبداله 

وندحسینخانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100سمیه کیانیصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد اصالندوز روستای گدایلو1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی 639
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1گرمیاردبیلتولید پوشاک محلی640
-بخش انگوت- شهرستان گرمی- استان اردبیل

3پالک-کوچه بوستان- خ معلم
پست بانک

سمیه محمدی 

یلسویی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه هاشمیصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای قوجه بیگلو1پارس آباداردبیلقالیبافی641

1بیله سواراردبیلقالیبافی642
شهرستان بیله سوار شهر - استان اردبیل

جعفرآباد روستای چالما کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال اذرساربانصندوق کارآفرینی امید

1بیله سواراردبیلقالیبافی643
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

بابک
بانک توسعه تعاون

سهیال اسدی قره 

قاسملو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی644
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای زرگر –مرکزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال بایرامیپست بانک

100100سهیال شاهمرادیصندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای خوجین1خلخالاردبیلگلیم بافی645
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی646
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای فوالدلوقویی –مرکزی 
بانک توسعه تعاون

سهیال علی زاده 

مرادلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100سهیال علیزادهبانک کشاورزینیر میدان بسیج1نیراردبیلگلیم بافی647
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای تربت کندی1پارس آباداردبیلگلیم بافی648
سهیال علیزاده 

گوده کهریز
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال مرادیصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی649

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال میرزاییبانک توسعه تعاونخلخال روستای علی آباد1خلخالاردبیلقالیبافی650

100100سهیال نداییصندوق کارآفرینی امیدروستای تکانلو1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف651
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودا اسدیبانک کشاورزیپارس آباد روستای عبادآباد1پارس آباداردبیلقالیبافی652

1بیله سواراردبیلقالیبافی653
روستای -شهرستان بیله سوار- استان اردبیل 

بابک کوچه عباسیه
بانک توسعه تعاون

سودا اسدی قره 

قاسملو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی654
سودا داستانی 

حاجی خواجه لو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی655
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

بابک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودا درگاهیصندوق کارآفرینی امید

1بیله سواراردبیلقالیبافی656
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای زرگر –مرکزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودا زیباییپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودا عزیزیصندوق کارآفرینی امیدروستای دمیرچی1بیله سواراردبیلقالی بافی657
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودا عطاییصندوق کارآفرینی امیدروستای ساربانالر1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت658

1بیله سواراردبیلقالیبافی659
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

مرادلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودا محمدیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی500500سودابه حضرتیصندوق کارآفرینی امیدروستای مهماندوست علیا- شهرستان نیر1نیراردبیلگاو شیری660

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100سودابه صبوریبانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای نورمحمدکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی661

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اجیرلو6پارس آباداردبیلتولیدی پیراهن مردانه662
سودابه عباس 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1بیله سواراردبیلقالیبافی663
استان اردبیل شهرستان بیله سوار شهر 

جعفرآباد روستای چالما کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سوره مهدیزادهپست بانک

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی664
سوسن آذرمی 

قورتلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سوسن پناهیبانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی665

صندوق کارآفرینی امیدمشگین شهر روستای مزرعه خلف28مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای مزرعه خلف666
سولماز اسبری 

مزرعه خلفی
صندوق کارآفرینی امید400400

1بیله سواراردبیلقالیبافی667
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

دمیرچی لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سولماز پروانهبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالی بافی668
سولماز پورفتحی 

حاجی خوجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سولماز تیماسصندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای فوالدلو1بیله سواراردبیلتولید پوشاک و خیاطی669

1بیله سواراردبیلقالیبافی670
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

قره قاسملو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سولماز خانیبانک کشاورزی

1بیله سواراردبیلقالیبافی671
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

زرگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سولماز رحیمیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای جبهدار1اردبیلاردبیلقالیبافی672
سولماز زیادی 

جبه دار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای اینی سفلی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف673
سولماز شجری 

اینی سفلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی674
سولماز مومن 

گبلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سولماز نوروزیصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی675

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیامک اکرانپست بانکروستای میرک1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت676

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100سیامک آرامبانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی677
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3بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری678
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
وزارت جهاد کشاورزی49604960سیامک گرانمایهبانک کشاورزی

پست بانکروستای دوستلو کندی5پارس آباداردبیلتولیدی انواع کیف چرم679
سیامک مهربان 

جعفرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت25702570

بانک توسعه تعاوننمین روستای پیله رود یوز باشی1نمیناردبیلپرورش گوسفند داشتی680

سیاوش 

خدامرادزاده پیله 

رود

وزارت جهاد کشاورزی16501220

وزارت جهاد کشاورزی750750سید اصغر خلیلیبانک کشاورزیسرعین روستای آتشگاه2سرعیناردبیلپرورش گوسفند681

صندوق کارآفرینی امیدنیر روستای خانه شیر1نیراردبیلپرورش گاو شیری682
سید رحیم 

میرهاشمی
وزارت جهاد کشاورزی10501050

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای قوری درق3گرمیاردبیلپرواربندی بره683
سید رسول 

سعادتی
وزارت جهاد کشاورزی3760650

684
مجتمع پذیرایی و فروشگاه عرضه محصوالت و صنایع 

دستی شهرستان گرمی
پست بانکروستای قره قوچ- گرمی 7گرمیاردبیل

سید رسول 

میرزاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

بانک کشاورزیروستای آلهاشم1خلخالاردبیلپرورش دام سبک685
سید صابر قیوم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

686
پرورش زنبور عسل و تولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده 

گل
بانک کشاورزیکوهساره1اردبیلاردبیل

سید علی 

موسویان
وزارت جهاد کشاورزی450450

بانک کشاورزیکوهساره1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل687

سید یوسف 

موسویان 

کوهساره

وزارت جهاد کشاورزی600600

بانک توسعه تعاونمشکین شهر بخش الهرود روستای چاپاقان2مشگین شهراردبیل تن8پرورش ماهی سردآبی 688
سیدسلیم بنی 

هاشم
وزارت جهاد کشاورزی12801280

صندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای علی آباد منطقه کالر چایی2خلخالاردبیلطرح توجیهی گل محمدی689
سیدمحمدحسن 

نقیب
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک توسعه تعاونمشکین شهر بخش الهرود روستای چاپاقان1مشگین شهراردبیل تن4پرورش ماهی سردآبی 690

سیدمسلم بنی 

هاشم ساطی 

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی640640

بانک کشاورزیخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلپرورش دام سبک691
سیده زهرا 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی550550

بانک توسعه تعاونروستای خوجین1خلخالاردبیلخیاطی692
سیده زیبا 

شفیعی خانقاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای آلهاشم1خلخالاردبیلتولیدی پوشاک693
سیده زینب 

هالل زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی694

سیده سارا 

ابراهیمی 

گورانسراب

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی695

سیده سمیه 

ابراهیمی 

گورانسرابی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای دبگلو1مشگین شهراردبیلورنی بافی696
سیده سمیه 

اکبری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونخلخال روستای زاویه سادات1خلخالاردبیلقالیبافی697
سیده صغری 

شریف زاویه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای خانقاه1خلخالاردبیلگلیم بافی698
سیده فاطمه 

اعالئی خانقاه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکمشگین شهر الهرود1مشگین شهراردبیلراسی مولد99پرورش گوسفندداشتی 699
سیف اله سیف 

اله پور
وزارت جهاد کشاورزی10501050

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل2مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار700
سیف اله قراری 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

وزارت جهاد کشاورزی520520سیفعلی نوریبانک کشاورزیروستای ویرثق-شهرستان نیر -استان اردبیل1نیراردبیلپرورش زنبور عسل701

100100سیما زمانصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلگلیم بافی702
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070سیما صفری فرپست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت703

1کوثراردبیلفرش دستباف704
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

خلفلو
بانک کشاورزی

سیما عبداللهی 

خلفلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی705
سیما موسوی 

قهرمانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

1بیله سواراردبیلپوشاک706
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

خیابان سینا- جعفرآباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیما نوریانصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امید400400سیما ولی زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای قشالق چای24نمیناردبیلصندوق خرد محلی روستایی707

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100سینا درستکاربانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای تربت کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی708

وزارت جهاد کشاورزی898898شاپور ستودهپست بانکاردبیل گرمی انگوت روستای چنار1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داشتی709

وزارت جهاد کشاورزی72007200شاپور قدرتیبانک توسعه تعاوناراضی روستای کله سر- شهرستان نمین 3نمیناردبیلپرواربندی گوساله710

بانک توسعه تعاونروستای آرپاچایی1کوثراردبیلقالی بافی711
شادمان 

اسکندری مجدر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی712
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

زرگر
صندوق کارآفرینی امید

شادی شکاری 

زیوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی990990شامل امانیبانک کشاورزیروستای سالم آباد2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری به روش اصالح نژاد713

صندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای طولش1خلخالاردبیلگلیم بافی714
شاه پری محرمی 

طولش
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بیله سواراردبیلقالیبافی715
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

انجیرلو
پست بانک

شاه صنم لطفی 

اجرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاوننمین روستای میرزانق1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو716
شاهدانه 

موجودی میرزانق
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای اوماسالن-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی717
شاهرود شیردل 

اوماسالم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی40824082شب اهلل عالیبانک کشاورزیاراللوی بزرگ3اردبیلاردبیلپروار بندی گوساله بصورت صنعتی718

1بیله سواراردبیلقالیبافی719
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

فوالدلو قویی
پست بانک

شبنم جهانگیری 

مرادلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

4پارس آباداردبیل(اصالح ن ژاد)پرواربندی بره دورگه720
باالتر -بخش اصالندوز-پارس آباد-استان اردبیل

از جلیلو قشالق قبله گاه
بانک کشاورزی

شبنم شکاری 

مغانلو
وزارت جهاد کشاورزی58002750

صندوق کارآفرینی امیدنیر روستای شیران32نیراردبیلصندوق خرد محلی روستایی شیران721
شراره مددپور 

اینانلو
صندوق کارآفرینی امید200200

بانک کشاورزیاردبیل روستای جبه دار1اردبیلاردبیلقالیبافی و فرشبافی722
شفیقه مجندهی 

جبه دار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی723
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

چالماکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شقایق اسدپورپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای یوسف خانکندی1مشگین شهراردبیلگوسفند داشتی- دامداری عشایری 724
شکر افتخاری 

طایفه قریبه
سازمان امور عشایر ایران300300

پست بانکروستای اوماسالن علیا1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف725
شکوفه بهشتی 

اوماسالن علیا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوثراردبیلفرش دستباف726
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

سوره برق
بانک توسعه تعاون

شکوفه فتحی 

بنیادآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای قره قیه1مشگین شهراردبیلفرش دستباف727
شکوفه محمدی 

اصل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100شکیال آقاخانیبانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای عیوض لو1پارس آباداردبیلقالیبافی728

صندوق کارآفرینی امیدروستای اندبیل1خلخالاردبیلگلیم بافی729
شمسه حمداله 

زاده اندبیلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی730
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
بانک کشاورزی

شهاب شکاری 

زیوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی80050شهامت صفرزادهبانک کشاورزیخلخال روستای خمس1خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سنگین731
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بانک توسعه تعاونروستای مزرعه خلف1مشگین شهراردبیلفرش دستباف732
شهداد سلمانی 

مزرعه خلف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی520520شهرام افشاریبانک کشاورزیشهرستان نیر روستای یامچی علیا1نیراردبیلپرورش زنبور عسل733

بانک کشاورزینمین روستای ینگجه مالمحمدرضا1نمیناردبیل راس90پرورش گوسفند داشتی 734
شهرام فتحی 

ینگجه
وزارت جهاد کشاورزی16001600

1بیله سواراردبیلقالیبافی735
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

گوگ تپه
بانک توسعه تعاون

شهرام مهری 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهربانو فاتحبانک کشاورزی(تازه آباد)پارس آّباد شهرک آیت اله غفاری1پارس آباداردبیلقالیبافی736

پست بانکگرمی روستای دیزج1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف737
شهربانو محمد 

زاده جهانگیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونروستای ایران آباد- پارس آباد 4پارس آباداردبیلپرواربندی بره738
شهریار پارسا 

عربلو
وزارت جهاد کشاورزی15001500

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای امیرخانلو حاج تاپدوق1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی739
شهال عطاپور 

حمزه خانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیبخش الهرود روستای قره قیه1مشگین شهراردبیلقالی بافی740
شهال نصیری 

سواره
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای مجنده1مشگین شهراردبیلفرش دستباف741
شهناز اروج زاده 

مجندهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100شهناز آتشگاهیبانک کشاورزیاصالندوزروستای قره قباق2پارس آباداردبیلقالیبافی742

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهناز باباییصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه برزند-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی743

بانک کشاورزیروستای پته خور1نمیناردبیلقالیبافی744
شهناز جبارزاده 

لطفی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی745
شهناز جعفرنژاد 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی746
منطقه  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای شورگل- خروسلو
بانک توسعه تعاون

شهناز درگاهی 

علی بابالو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای کله سر1نمیناردبیلگلیم بافی747
شهناز طالعی 

کله سر
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی748
شهناز قنبرزاده 

گورانسراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای اسد کندی1پارس آباداردبیلگلیم بافی749
شهین آگاه 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیلقالیبافی750
شورانگیز پناهی 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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100100شورانگیز علیزادهصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی751
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100شیرین کهنپورصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای مقصودلو سفلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی752
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی14401440شیریندل بهبودپست بانکاردبیل گرمی مرکزی روستای تکانلو1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری753

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شیوا الیاسیپست بانکخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلپوشاک754

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شیوا درویشیصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای قوجه بیگلو1پارس آباداردبیلقالیبافی755

1بیله سواراردبیلقالیبافی756
روستای -شهرستان بیله سوار -استان اردبیل 

قره قاسملو
صندوق کارآفرینی امید

شیوا عبدالعلی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی757
روستای - بخش مرکزی - شهرستان بیله سوار

گون پاپاق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صابر نظریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی620620صادق قاسمیبانک کشاورزیشهرستان نمین روستای بویاغچلو1نمیناردبیل(زنبوردای  )فروند (کندو)200پرورش زنبور عسل 758

759
راسی مولد 19مجوزبهره برداری پرورش گاودورگ شیری 

 راس38
وزارت جهاد کشاورزی11081108صادق محسنیبانک کشاورزیمشگین شهر روستای کالنپا2مشگین شهراردبیل

پست بانکروستای زنده آباد-بیله سوار2بیله سواراردبیل1055خرید کمباین 760
صالح زنده 

طالشمگاییل
وزارت جهاد کشاورزی12841284

بانک توسعه تعاونروستای انار1مشگین شهراردبیلتولید فرش دستبافت761
صبوره باقرزاده 

اناری
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اسالم آباد خیابان اصلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی762
صبوره صدیقی 

بیله سوار
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای مزرعه خلف1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت763
صحرا کریم زاره 

مزرعه خلفی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای چای گرمی- انگوت 1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف764

صدف پارسی 

همپائی قوجه 

بیگلو

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکاستان اردبیل شهرستان گرمی روستای شکرلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داشتی765
صدف فیضی 

شکرلو
وزارت جهاد کشاورزی976976

وزارت جهاد کشاورزی520520صدیف رحیمیبانک کشاورزیگرمی روستای بیگ باغی1گرمیاردبیلپرورش زنبور عسل766

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی767
صدیقه علی زاده 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

بانک کشاورزیپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلقالیبافی768
صدیقه قربانی 

گللو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدیقه کرمیصندوق کارآفرینی امیدروستای قره خان بیگلو-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی769

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای قره داغلو1پارس آباداردبیلگلیم بافی770
صراحی زینال 

زاد قریبه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070صغری باقرزادهبانک توسعه تعاونروستای انار1مشگین شهراردبیلتولید فرش دستبافت771

1کوثراردبیلفرشبافی وقالی بافی772
روستای قره - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

قشالق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری جمشیدیبانک توسعه تعاون

100100صغری داور پناهصندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای خانقاه1خلخالاردبیلگلیم بافی773
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوثراردبیلمعرق چوب774
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

منزل کامران عباسی-جغناب
صندوق کارآفرینی امید

صغری طیب 

کیوی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی14001400صغری عابدیبانک کشاورزیمشکین شهر روستای آقدرق3مشگین شهراردبیلپرورش ماهیان سردآبی775

1بیله سواراردبیلقالیبافی776
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

خانباباکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری ولی پورپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی600600صفر قهریبانک کشاورزیمشگین شهر روستای کنگرلو2مشگین شهراردبیل تن5پرورش ماهی سردآبی 777

صندوق کارآفرینی امیدبخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی778
صفورا جاللی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی779
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صفوره ملک زادهصندوق کارآفرینی امید

1بیله سواراردبیلقالیبافی780
شهر  –استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

روستای حاج سلیمان –جعفرآباد 
بانک کشاورزی

صفیه خاکپور 

ساربان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی781
صفیه رحیم پور 

زاویه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی14401440صمد خانمحمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای قورتولموش- شهرستان نیر1نیراردبیلپرورش گاو شیری782

وزارت جهاد کشاورزی80008000صمد شاهیبانک کشاورزیپارس آباد روستای پتلو6پارس آباداردبیلخرید کمباین وش چین پنبه783

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صوره پیرزادهبانک کشاورزیپارس آباد روستای دوست کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی784

بانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی785
صوره محسن 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100
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1بیله سواراردبیلپرورش گاو سیری786
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای روحکندی- جعفراباد 
بانک کشاورزی

صیاد سرافراز 

جانیار
وزارت جهاد کشاورزی823823

وزارت جهاد کشاورزی23002300ضرغام اسدنژادصندوق کارآفرینی امیدروستای پروچ- خلخال- استان اردبیل 2خلخالاردبیلپرورش گوسفند داشتی787

1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی788
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

بابک
بانک کشاورزی

ضرغام ضربی 

طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی830830

وزارت جهاد کشاورزی576576ضرغام طاهری رزبانک کشاورزیاردبیل نمین روستای رز1نمیناردبیل(زنبوردای  )فروند (کندو)175پرورش زنبور عسل 789

بانک کشاورزیمشگین شهر1مشگین شهراردبیلکلنی152 کلنی به 52پرورش رنبورعسل توسعه از 790
طاهر 

محمدحسینی
وزارت جهاد کشاورزی536536

وزارت جهاد کشاورزی21002100طاهر نریمانیبانک کشاورزیروستای گوگ تپه2بیله سواراردبیلگاوشیری791

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای عربلو1پارس آباداردبیلقالی بافی792
طاهره باقری 

جاموشچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای تربت کندی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی793
طاهره تقی زاده 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوثراردبیلگلیم بافی794
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

جغناب
صندوق کارآفرینی امید

طاهره حسینی 

کرندق
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره شهبازیصندوق کارآفرینی امیدروستای تازه کند1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت795

100100طاهره عبادیصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای تربت کندی1پارس آباداردبیلگلیم بافی796
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100طاهره کیانیصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای گدایلو1پارس آباداردبیلگلیم بافی797
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی798
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
صندوق کارآفرینی امید

طاهره یوسفی 

بیله سوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای جلوگیر- شهرستان نیر1نیراردبیلپرورش گوسفند داشتی799
طرالن نصیری 

قره شیران
وزارت جهاد کشاورزی16001600

صندوق کارآفرینی امیدبخش انگوت روستای قره خان بیگلو- گرمی 1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف800
طریفه برگزیده 

قره خان بیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی801
بیله سوار منطقه خروسلو روستای حاج خان 

اوغالن کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه تیموریبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی802
طیبه سرودی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی12001200طیبه شعبانیصندوق کارآفرینی امیدروستای علی اباد- شهرستان 1نیراردبیلپرورش گوسفند داشتی803



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1بیله سواراردبیلقالیبافی804
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه نوبختبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی16601660عادل پسندیدهصندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای قلعه جوق2اردبیلاردبیلخدمات اصالح نژاد دام سبک و سنگین805

وزارت جهاد کشاورزی80008000عادل مقامیبانک کشاورزی1پارس آباد اسالم جدید آغدام شماره 6پارس آباداردبیلخرید کمباین وش چین پنبه806

وزارت جهاد کشاورزی50005000عارف فرهودیصندوق کارآفرینی امیدنرسیده به خوجین- جاده سنتو - خلخال 8خلخالاردبیلاحداث گلخانه رز هلندی807

وزارت جهاد کشاورزی452452عارف محمدزادهبانک کشاورزیاردبیل شهرستان بیله سوار روستای قره قاسملو1بیله سواراردبیلزنبورداری808

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای اوزن تپه علیا1پارس آباداردبیلقالیبافی809
عارفه احمدی 

گیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی810
عارفه رضاپور 

بلیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری811
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
وزارت جهاد کشاورزی11001100عاطف لطفیبانک کشاورزی

پست بانکگرمی روستای دیزج1گرمیاردبیلفرش دستباف812
عاطفه برگزیده 

قره خان بیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای کله سر-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی813
عاطفه محمدی 

کله سر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای کالنسرا1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف814
عالمه احمدزاده 

کالنسرا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش تازه کند1پارس آباداردبیلگلیم بافی815
عالیه انصاری 

حاجی خانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای دوست بیگلو1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت816
عالیه بیدار 

حسین حاجلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عالیه جنگ آرابانک کشاورزی3پارس آباد روستای ابراهیم آباد شماره 1پارس آباداردبیلقالیبافی817

صندوق کارآفرینی امیدروستای بارزیل1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت818
عالیه حاجیزاده 

پریخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی819
- منطقه خروسلو –شهرستان بیله سوار 

روستای خان اوغالن کندی
بانک توسعه تعاون

عالیه رنجبر 

جلودارلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی22502250عالیه فاطمیبانک کشاورزیروستای خانباباکندی2بیله سواراردبیلگاوشیری820

1بیله سواراردبیلقالیبافی821
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل 

قره قاسملو
صندوق کارآفرینی امید

عایدینه قربانی 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاردبیل جاده ارجستان روستای اندراب2سرعیناردبیلدامداری و دامپروری822
عباد پیری 

اندراب
وزارت جهاد کشاورزی550170
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5گرمیاردبیلتولیدانواع پنیر823
استان اردبیل شهرستان گرمی بخش انگوت 

روستای درگاهلو
وزارت جهاد کشاورزی50005000عباداهلل ساجدیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی16071607عباداله محمدپوربانک کشاورزیروستای کرکرق2اردبیلاردبیلپرواربند بره گوشتی صنعتی824

وزارت جهاد کشاورزی808808عبادت سبالنیبانک کشاورزیروستای روحکندی1بیله سواراردبیلگاوشیری اصالح نژاد825

وزارت جهاد کشاورزی57605760عبادت صدریبانک کشاورزیاصالندوز روستای تربت کندی4پارس آباداردبیل راسی200پرورش گوساله پرواری 826

وزارت صنعت، معدن و تجارت560560عباس جعفر پوربانک توسعه تعاونروستای گور عادل-اردبیل1اردبیلاردبیلتولید مبلمان و صنایع چوبی827

وزارت جهاد کشاورزی422422عباس جعفرزادهپست بانکاردبیل گرمی روستای تمرداش1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داشتی828

سازمان امور عشایر ایران300300عباس حاجبانیصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای چخماق چخور1مشگین شهراردبیلگوسفند داشتی- دامداری عشایری 829

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای گدایلو1پارس آباداردبیلقالیبافی830
عباسقلی پهلوان 

گیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

وزارت جهاد کشاورزی15001500عباصت دلکشبانک کشاورزیروستای حکیم قشالقی3اردبیلاردبیلسورتینگ و بسته بندی حبوبات و خشکبار831

بانک کشاورزیروستای مراد لو-بخش مرکزی-اردبیل1بیله سواراردبیلپرورش اصالح نژاد گوسفند داشتی832
عبدالحسین 

پاکدل مرادلو
وزارت جهاد کشاورزی15301530

833
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
1مشگین شهراردبیل

مشکین شهربخش مرادلو دهستان ارشق غربی 

روستای گنلوجه
صندوق کارآفرینی امید

عبدالعلی 

حاجبانی
سازمان امور عشایر ایران300300

بانک توسعه تعاونخلخال روستای سنجبدله1خلخالاردبیلپرورش دام سبک834
عبداله سعیدی 

سنجبدله
وزارت جهاد کشاورزی670670

وزارت جهاد کشاورزی14001400عبداله عابدیبانک کشاورزیمشکین شهرروستای آقدرق3مشگین شهراردبیلپرورش ماهی سردآبی835

وزارت جهاد کشاورزی11521152عبداله کوهستانیبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای محمدتقی کندی2گرمیاردبیلپرورش گاو شیری836

وزارت جهاد کشاورزی20002000عبدالهادی وثوقیپست بانکایمیر4اردبیلاردبیل(اصالح نژاد بز سانن )پرورش دام سبک 837

4پارس آباداردبیل کندویی500پرورش زنبور عسل 838
استان اردبیل شهرستان پارس اباد روستای قره 

داغلو
وزارت جهاد کشاورزی22002200عدالت علیپوربانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای علی ویردلو-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی839
عدالت لطفی 

علی ویردلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی500500عدالت نورعلیزادهبانک کشاورزیروستای بلیل- خلخال - اردبیل 1خلخالاردبیلپرورش واصالح نژاد دام سبک840

پست بانکروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلراسی مولد99پرورش گوسفندداشتی 841
عزت اله شاکر 

قورت تپه
وزارت جهاد کشاورزی14501450
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صندوق کارآفرینی امید300300عزیز رحیمیصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار842

بانک کشاورزیقره دره3بیله سواراردبیلگاوشیری843
عزیزعلی فومن 

اجیرلو
وزارت جهاد کشاورزی20602060

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100عزیزگل فوالدیبانک کشاورزیروستای آغدام- پارس آباد 1پارس آباداردبیلقالیبافی و تولید قالی دستبافت844

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عزیزه اسدزادهصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی845

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عزیزه ایمانی الیصندوق کارآفرینی امیدنیر روستای کندوان1نیراردبیلتولید فرش دستباف846

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای کورعباسلو1پارس آباداردبیلقالیبافی847
عزیزه پرستار 

حسین حاجلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی848
عزیزه پناهی 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی849
عزیزه عابدی 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070عزیزه عبدیپست بانکبیله سوار روستای گون پاپاق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت850

وزارت جهاد کشاورزی18501850عسگر احمدیبانک کشاورزیاردبیل گرمی روستای اظماره2گرمیاردبیلخرید کمباین جاندیر851

1بیله سواراردبیل1055طرح کمباین 852
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت جهاد کشاورزی12041204عسگر بدریپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدروستای الی2نیراردبیلکشت گیاهان دارویی و زعفران853
عسگر شاهی 

مغانلو
وزارت جهاد کشاورزی865865

صندوق کارآفرینی امیدروستای جهاد آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت854
عصمت محمدی 

خلفه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عطیه صادقی نیابانک توسعه تعاونخلخال روستای خوجین1خلخالاردبیلقالیبافی855

وزارت جهاد کشاورزی756756عظیم امانیبانک توسعه تعاونسالم اباد1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح شده856

وزارت جهاد کشاورزی710710عظیم خلیلیبانک کشاورزیروستای گنجگاه1کوثراردبیلپرورش گوسفند داشتی857

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم858
عظیمه هژبری 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی16001600عقیل عابدیبانک کشاورزیمشکین شهر بخش مرکزی روستای آغ درق3مشگین شهراردبیل تن10پرورش ماهی 859

2نمیناردبیلخرید کمباین860
شهرستان نمین دهستان ننه کران روستای 

خانقاه سفلی
وزارت جهاد کشاورزی19651965عقیل غفاریپست بانک
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100100علمناز گیانیصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اولتان1پارس آباداردبیلتولید ورنی861
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای کلور1خلخالاردبیلپرورش واصالح نزاد دام سبک862
علی اصغر 

اشکانی کلور
وزارت جهاد کشاورزی10001000

بانک کشاورزیروستای قره قاسملو- بیله سوار 1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گاو شیری863
علی اصغر 

فردمرزی
وزارت جهاد کشاورزی808808

1بیله سواراردبیلزنبوداری864
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای خانباباکندی- جعفراباد 
وزارت جهاد کشاورزی710580علی اصغر مردانهبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی13001300علی اکبر عبادیبانک کشاورزیخلخال خوجین1خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سنگین865

بانک کشاورزیروستای آلنی- مشگین شهر 2مشگین شهراردبیلپرواربندی گوساله866
علی اوسط 

عزیزی آلنی
وزارت جهاد کشاورزی28802880

150مشگین شهراردبیلتولیدی پوشاک867
اردبیل مشکین شهر بخش رضی ناحیه صنعتی 

شهید همرنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت4000014000علی ایمانیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی13201320علی باوفا جلوداربانک کشاورزینریمان کندی1بیله سواراردبیلگاوشیری اصالح نژاد868

869
تامین سرمایه دامداری های )پرورش گوسفند داشتی 

(کوچک روستایی
بانک توسعه تعاونقریه برندق- خلخال بخش خوشرستم 1خلخالاردبیل

علی بختیاری 

برندق
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی870
علی بهروز 

دمیرچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی38803880علی دادرسبانک کشاورزیخواران-مشگین شهر روستای قصابه4مشگین شهراردبیلراس مولد18پرورش گاودورگ داشتی 871

بانک کشاورزیروستای قورتولمش- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش گاو شیری872
علی رضا سعادت 

قورتولمش
وزارت جهاد کشاورزی11501150

وزارت جهاد کشاورزی936936علی رضا وکیلیبانک کشاورزیشهرستان نمین دهستان گرده روستای اورنج3نمیناردبیلکشت گیاهان دارویی873

5نیراردبیلتولید و بسته بندی عسل874
خیابان شهید - شهر نیر - شهرستان نیر

1جنب پالک - اول خیابان حجرت - سطوتی 
بانک کشاورزی

علی زمان جان 

نثار نیری
وزارت جهاد کشاورزی19501950

بانک کشاورزیروستای گوگ تپه-بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گوسفند داشتی875
علی سروری 

طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی802802

بانک کشاورزینوروش کندی1بیله سواراردبیل1گوسفند876

علی سلطانی 

دمیرچی خرابه 

سی

وزارت جهاد کشاورزی850850

وزارت جهاد کشاورزی540540علی سیفیپست بانکسرعین روستای ارجستان1سرعیناردبیلپرورش گاو شیری877
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صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار878
علی شربتی 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

1کوثراردبیلپرورش گاو شیری879
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

گنجگاه
بانک توسعه تعاون

علی شهبازی 

گنجگاه
وزارت جهاد کشاورزی500500

1کوثراردبیلفرش دستباف880
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

مرشت
صندوق کارآفرینی امید

علی صادقی 

مرشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2بیله سواراردبیلخرید کمباین881
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای گوردیگل- جعفراباد 
وزارت جهاد کشاورزی18551855علی طالعمندبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10701070علی عابدیبانک کشاورزیایمیچه1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح شده882

وزارت جهاد کشاورزی20602060علی عباس زادهبانک توسعه تعاونروستای عصرآباد2مشگین شهراردبیلراسی19مجوزبهره برداری پرورش گاودورگ شیری 883

بانک کشاورزیاصالندوز روستای گدایلو3پارس آباداردبیلگوساله پرواربندی و اصالح نژاد884
علی عالیی 

حاجی خواجه لو
وزارت جهاد کشاورزی57605760

1خلخالاردبیلپرورش ونگهداری گوسفند داشتی885
روستای - شهرستان خلخال- استان اردبیل 

گورانسراب
وزارت جهاد کشاورزی500500علی قربانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی830830علی ممشیبانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای دده بیگلو1مشگین شهراردبیلراس75پرورش گوسفند داشتی886

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100علی نیکجو دیزجصندوق کارآفرینی امیدروستای دیزج-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی887

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100علی ولی زادهبانک کشاورزیروستای قره آغاج پشته1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت888

1خلخالاردبیلپرورش ونکهداری زنبور عسل889
روستای سفید - بخش خورش رستم- خلخال

اب
وزارت جهاد کشاورزی14848علیار مجدیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار890
علیرضا شربتی 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

891
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
سازمان امور عشایر ایران300300علیمحمد اسالمیصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر قشالق نفسقلی1مشگین شهراردبیل

بانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای مجنده1مشگین شهراردبیلراسی مولد60پرورش گوسفندداشتی 892

عنایت 

قهرمانزاده 

مجندهی

وزارت جهاد کشاورزی970970

1بیله سواراردبیلقالیبافی893
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
پست بانک

عهدیه ابراهیم 

زاده بیله سوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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پست بانک خانه های سازمانی2خ امام ک قدس بلوک1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو894
عهدیه شاهنده 

قره آغا جلوسفلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلپروش گاو شیری895
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

عالیشان قشالقی
بانک کشاورزی

عهدیه عینی 

دمیرچی درسی 

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی872872

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای تکچی35پارس آباداردبیلصندوق خرد محلی روستایی تکچی896
عهدیه محمدی 

نیا
صندوق کارآفرینی امید400400

897
بره - دامداری عشایری گوسفند داشتی - عشایری 

. . . . .شیر و فرآورده های لبنی - پرواری 
صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای یوسف خانکندی1مشگین شهراردبیل

عیسی پورهدایت 

مغانلو
سازمان امور عشایر ایران300300

1خلخالاردبیلتولید تابلو سنگ معرق آنتیک آویسا898

خیابان - روستای خوجین - شهرستان خلخال 

مغازه - جنب مسجد صاح الزمان - ولیعصر 

های ایرج علمی

صندوق کارآفرینی امید
عیسی علمی 

خوجینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

وزارت جهاد کشاورزی700700عیسی قمریبانک کشاورزیروستای حمل اباد1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل899

بانک کشاورزیگرمی بخش انگوت روستای شاه تپه سی1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری900
عیسی میرزایی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی576576

1بیله سواراردبیلطرح تولید گرده و عسل901
جنب - متری24خیابان-بیله سوار-اردبیل

خوابگاه نسترن
وزارت جهاد کشاورزی642642عیسی وفاداربانک کشاورزی

1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری902
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

گونپاپاق
وزارت جهاد کشاورزی592592عین اله باباییبانک کشاورزی

10اردبیلاردبیلپرورش زنبور عسل903
اردبیل بخش هیر دهستان فوالدلوی شمالی 

روستای کریق
وزارت جهاد کشاورزی42004200عین اله بختیاریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی760760عین اله عابدیبانک کشاورزیروستای چالماکندی1بیله سواراردبیل1گاوشیری 904

پست بانکطالب قشالقی2اردبیلاردبیلسرد خانه باالی صفر درجه905
غالم غفارپور 

برزگر
وزارت جهاد کشاورزی1000800

بانک کشاورزیروستای تکله- شهرستان پارس آباد 1پارس آباداردبیل(اصالح نژاد)پرورش گاوشیری دورگه906
غالمحسن 

شاهنده
وزارت جهاد کشاورزی960360

بانک کشاورزیاردبیل خلخال روستای مجره3خلخالاردبیل راسی300پرواربندی بره 907
غالمحسین 

فرجی مجره
وزارت جهاد کشاورزی29502950

پست بانکاستان اردبیل شهرستان نمین روستای نوجه ده3نمیناردبیل(گوجه و خیار)احداث گلخانه سبزی و صیفی 908
غالمحسین 

علیزاده نوجه ده
وزارت جهاد کشاورزی20001720
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20مشگین شهراردبیلاحداث واحد پرورش گاو شیری909
اردبیل مشگین شرقی مشکین شرقی الهرود 

 اصلی70جالیر فرعی از 
بانک کشاورزی

غالمرضا ممی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی1500015000

100100فاطمه اسدپورصندوق کارآفرینی امیدبخش اونگوت روستای شاه تپه سی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف910
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فاطمه اصالنیصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اسالم آباد قدیم1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی911
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه باقریصندوق کارآفرینی امید(وراغول)روستای ابراهیم کندی 1مشگین شهراردبیلفرش دستباف912

1بیله سواراردبیلقالیبافی913
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل 

بابک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه بردبارپست بانک

1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی914
پارس آبا بخش تازه کند روستای اوزون قویی 

شماره دو
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه پاشایی 

سیدلر
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلپوشاک915
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

گوگ تپه
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه جوادپور 

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی916
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای قره 

قاسملو
پست بانک

فاطمه حبیبی 

باباشکند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی917
فاطمه 

خدادوست اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونروستای قالین قیه1کوثراردبیلقالی بافی918
فاطمه دانشیار 

قالین قیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی919
فاطمه درخشان 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه دوستیبانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی920

بانک توسعه تعاونخلخال روستای آلهاشم سفلی1خلخالاردبیلقالیبافی921
فاطمه رضاپور 

بلیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای سلوط1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو922
فاطمه رهنمایی 

سلوط
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای آغبالغ1مشگین شهراردبیلفرش دستباف923
فاطمه شاهعلی 

زاده آقبالغلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت924
فاطمه شعاعی 

کرکرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی925
فاطمه شیرعلی 

پور گورانسراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار926
فاطمه شیرین 

زاده عوری
صندوق کارآفرینی امید100100

بانک کشاورزینیر خ امام کوچه شریعتی1نیراردبیلگلیم بافی927
فاطمه صادقی 

تجرق
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای احمد آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت928
فاطمه صمدزاده 

احمد آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدگرمی روستای قوزلو1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف929
فاطمه صمدزاده 

اضماره
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدنیر روستای ویرثق30نیراردبیلصندوق خرد محلی روستایی ویرثق930
فاطمه عابد 

ویرثق
صندوق کارآفرینی امید400400

وزارت جهاد کشاورزی800800فاطمه عالی نژادبانک کشاورزیاردبیل شهرستان نیر روستای شیران2نیراردبیلطرح کشت گل محمدی931

وزارت جهاد کشاورزی380110فاطمه عباس پوربانک کشاورزیخلخال روستای گلوجه1خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سبک932

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه علیزادهپست بانکروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت933

صندوق کارآفرینی امید300300فاطمه فرج زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای موییل2مشگین شهراردبیلاحداث نانوایی934

1بیله سواراردبیلقالیبافی935
شهر  –استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

روستای چالما کندی-جعفرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه فوالدیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اولتان1پارس آباداردبیلقالی بافی936
فاطمه قبادی 

پیرایواتلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای علی آباد1خلخالاردبیلقالیبافی937
فاطمه قنبری 

علی آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی938
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

خانباباکندی
پست بانک

فاطمه الزمی 

جانیارلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت939
فاطمه محبی 

کرکرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070

1کوثراردبیلفرش دستباف940
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

مجدر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه مددیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی941
فاطمه مرادی 

گورانسراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای شال- شاهرود - خلخال1خلخالاردبیلقالیبافی942
فاطمه نساء 

قربانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه نوروزیبانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی943
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944
برای تامین مواد اولیه پاالیشگاه تولید )کارخانه آرد

(سوخت سبز و سایر نیازههای استان
100مشگین شهراردبیل

بخش - شهرستان مشگین- استان اردبیل

روستای اینچه- مرادلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت15000010000فاطمه نوعی اقدمپست بانک

1بیله سواراردبیلقالیبافی945
دهستان -استان اردبیل شهرستان بیله سوار

روستای سموکلوسفلی-انجیرلو
بانک توسعه تعاون

فاطمه ولیزاده 

جلودار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی946
فاطمه یعقوبی 

بلیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای ننه کران1نمیناردبیلگلیم بافی947

فایده 

محمدحسن پور 

ننه کران

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی948
فایزه بهزادساری 

نصیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیگرمی روستای حسی کندی1گرمیاردبیلپروررش گاو شیری949
فتح اهلل مجللی 

حسی کندی
وزارت جهاد کشاورزی576576

بانک توسعه تعاوناردبیل گرمی روستای الیله3گرمیاردبیلپرواربندی گوساله دورگ950
فخرالدین 

داداشی الیله
وزارت جهاد کشاورزی24002400

بانک توسعه تعاونخلخال روستای ترک1خلخالاردبیلقالیبافی951
فخرتاج جعفری 

ترک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی20102010فرامرز دلیربانک توسعه تعاونروستای گرده- شهرستان نمین 2نمیناردبیلپرورش گوسفند داشتی952

وزارت جهاد کشاورزی758758فرامرز صوریبانک توسعه تعاونبیله سوار روستای زرگر1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی953

صندوق کارآفرینی امیدروستای رز- بخش ویلکیج - شهرستان نمین 1نمیناردبیلگوسفند بومی داشتی954
فرج اله طاهری 

رز
وزارت جهاد کشاورزی10001000

بانک توسعه تعاوننمین روستای خانقاه1نمیناردبیلصنایع دستی گلیم بافی955
فرح انگیز کمالی 

خانقاه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرح خاوندیصندوق کارآفرینی امیدروستای دمیرچی- بیله سوار 1بیله سواراردبیلقالی بافی956

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی957
فرح سلطان 

صادق زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی18501850فرح عزیزیانبانک توسعه تعاونروستای اندبیل- خلخال- استان اردبیل 3خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سبک958

1بیله سواراردبیلقالیبافی959
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرحناز رزمجوپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرحناز غفاریانبانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی960



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرحناز مستاجریصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد اصالندوز روستای کورالر1پارس آباداردبیلقالیبافی961

2نمیناردبیلانبار نگهداری محصوالت کشاورزی962
شهرستان نمین دهستان دولت آباد دهستان 

سربند
بانک کشاورزی

فرخ نظری تازه 

کند
وزارت جهاد کشاورزی20602060

1بیله سواراردبیلقالیبافی963
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرخنده مردانهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی950950فرزاد آقازادهپست بانکشهریور1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح شده964

پست بانکروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت965
فرزاد بخشعلی 

قورت تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونروستای مزرعه غلف1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت966
فرزانه دوستی 

بیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی450450فرزانه موسویانبانک کشاورزیکوهساره1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل967

30بیله سواراردبیلخدمات رفاهی968
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

قره قاسملو
1400014000فرشاد علمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای نوران1اردبیلاردبیل(اصالح نژاد  )پرورش گاو شیری 969
فرشاد غفاری 

نوران
وزارت جهاد کشاورزی15001500

100100فرشته رضوانیصندوق کارآفرینی امیدرویتای اندبیل1خلخالاردبیلگلیم بافی970
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی540540فرشید باباییبانک توسعه تعاوننوران1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر و گرده گل971

وزارت جهاد کشاورزی700700فرشید درگاهیبانک کشاورزیروستای چنذاب1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل972

بانک کشاورزینریمان کندی2بیله سواراردبیلگاوشیری973
فرض اله آزاد 

جلودارلو
وزارت جهاد کشاورزی20602060

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرناز تقوی تنگصندوق کارآفرینی امیدروستای هفت برادر-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی974

صندوق کارآفرینی امیدروستای قره آغاج1مشگین شهراردبیلقالی بافی975
فرهاد آقا 

جعفرپور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیمشکین شهرروستای موییل1مشگین شهراردبیلکلنی100ایجاد زنبورستان به تعداد976
فرهاد صادقی 

خیاوی
وزارت جهاد کشاورزی536536

977
دامداری عشایری گوسفند داشتی شیر و فرآورده های 

. . . .لبنی بره پرواری 
صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای جبدرق1مشگین شهراردبیل

فرهاد 

محمودزاده 

جبدرقی

سازمان امور عشایر ایران300300

1بیله سواراردبیلقالیبافی978
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

زرگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا آب برینبانک توسعه تعاون

100100فریبا بخشاییصندوق کارآفرینی امیدروستای اندبیل1خلخالاردبیلگلیم بافی979
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا دلدار مغانلوصندوق کارآفرینی امیدجعفرآباد1بیله سواراردبیلپوشاک980

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای مینااباد جنب مسجد1نمیناردبیلگلیم بافی981
فریبا قلی زاده 

مینااباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای قره قیه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت982
فریبا کریم اللهی 

قره قیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدمشگین شهر بخش قصابه40مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای قصابه983
فریبا کشی زاده 

قصابه
صندوق کارآفرینی امید400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا کوالنیصندوق کارآفرینی امیدروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلقالی بافی984

1بیله سواراردبیلقالیبافی985
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

گوگ تپه
بانک توسعه تعاون

فریبا محمدی 

حسی کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای پریخان خیابان شهید عباس ممیزاده1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت986
فریبا ممی زاده 

پریخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا نعمتیبانک کشاورزیروستای نصیرآباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت987

1بیله سواراردبیلقالیبافی988
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای انجیرلو–مرکزی 
پست بانک

فریبا وطن 

دوست
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1کوثراردبیلپرورش گوسفند مولد989
سنجبد –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

روستای آفتابه- غربی
وزارت جهاد کشاورزی740740فریبرز یزدانیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی440440فرید عجمیبانک کشاورزیمشگین شهر روستای وله زیر1مشگین شهراردبیل کلنی147به 47توسعه زنبور عسل از990

1بیله سواراردبیلقالیبافی991
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
صندوق کارآفرینی امید

فریده ابراهیمی 

کچل لر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی992
فریده ببری 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100فریده برکیبانک کشاورزیاصالندوزروستای نادرکندی2پارس آباداردبیلقالیبافی993

بانک کشاورزیپارس آباد روستای محمدرضالو1پارس آباداردبیلقالیبافی994
فریده تقی زاده 

پورسادات
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاوناصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی995
فریده صادقی 

گرگری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی996
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

دمیرچیلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریده مردانهصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدمشگین شهر روستای میرکندی1مشگین شهراردبیلقالیبافی997
فریده ملکی 

اصل دوکش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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پست بانکنمین مینااباد1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو998
فریده نجفی 

میناآباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلفرش دستباف999
فریده نقدی 

مویلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1000
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

بابک
وزارت جهاد کشاورزی600600فریده نوازشبانک کشاورزی

6اردبیلاردبیلشرکت اورمان چوب آذربایجان1001
 جاده تبریز اول روستای 9اردبیل کیلومتر 

الماس
صندوق کارآفرینی امید

فریدون 

چراغعلی زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

پست بانکروستای شیخ احمد- اردبیل 7اردبیلاردبیلتولید انواع پنیر1002
فریدون حبیبی 

شیخ احمد
وزارت جهاد کشاورزی50004000

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فضه اسدیبانک کشاورزیروستای مزرعه غلف1مشگین شهراردبیلقالیبافی1003

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فضه بدیهی عربلوبانک توسعه تعاوناستان اردبیل شهرستان بیله سوارروستای زرگر1بیله سواراردبیلقالیبافی1004

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فضه پناهیبانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1005

صندوق کارآفرینی امیدروستای دستگیر1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1006
فضه هاشمی 

دستگیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای خانقشالق- پارس آباد 4پارس آباداردبیل( راسی 100گاو شیری )تولید شیر و گوشت گاو 1007

فهم اله 

احمدزاده 

هومونلو

وزارت جهاد کشاورزی60002500

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فهمیه نوریبانک کشاورزیپارس آباد روستای دوست کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1008

100100فهیمه جاللیصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی1009
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای اندبیل1خلخالاردبیلخیاطی1010
فهیمه عظیمی 

سقرچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید3پارس آباد روستای تکله کندی شماره 1پارس آباداردبیلقالیبافی1011
فهیمه فیروزی 

تکله
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید200200فهیمه معززصندوق کارآفرینی امیدنیر روستای میمند30نیراردبیلصندوق خرد محلی روستای میمند1012

بانک کشاورزیروستای ایمیچه1اردبیلاردبیلقالیبافی1013

فهیمه 

نوروزنسب قوجه 

بیگلو

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی انگوت روستای شهماربیگلو1گرمیاردبیلپرورش گیاهان دارویی1014
فیروز قلی زاده 

شاهماربیگلو
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک توسعه تعاوننمین روستای کنازق1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو1015
فیروزه حقی پور 

پته خور
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدگرمی بخش انگوت روستای ایستی باغچه1گرمیاردبیللید فرش دستباف.تو1016
فیروزه غریب 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای شهریور1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری به روش اصالح نژاد1017
فیض اله موسی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی10001000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

صندوق کارآفرینی امیدروستای تکانلو-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی1018
فینا پرنیان 

ساری خان بگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی30003000قادر افتخاریپست بانکاراضی روستای دودران- شهرستان نمین 3نمیناردبیلپرواربندی بره1019

بانک کشاورزیخلخال خوجین1خلخالاردبیلزنبورداری1020
قادر حبیبی 

خوجین
وزارت جهاد کشاورزی320320

وزارت جهاد کشاورزی12841284قاسم ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای ایمیر2اردبیلاردبیلخرید کمباین1021

بانک کشاورزیمشگین شهر روستای آلنی2مشگین شهراردبیلپرواربندی گوساله1022
قاسم انوری آذر 

خیاوی
وزارت جهاد کشاورزی28802880

وزارت جهاد کشاورزی25502550قاسم آزاد جعفرلوبانک کشاورزیمشکین شهر بخش مرکزی روستای تبنق2مشگین شهراردبیل تن12پرورش ماهی سرآبی دومنظوره 1023

1پارس آباداردبیلگوسفند داشتی1024
روستایی پل - روستای قباد کندی- پارس آباد 

رحمان
بانک کشاورزی

قاسم دولتخواه 

اجیرلو
وزارت جهاد کشاورزی1390669

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100قاسم علیزادهبانک کشاورزیجمادی1اردبیلاردبیلقالیبافی1025

وزارت جهاد کشاورزی11201120قباد صباحیبانک کشاورزیفوالدلو1بیله سواراردبیلگاوشیری1026

وزارت جهاد کشاورزی536536قدرت صالحیبانک کشاورزیمشگین شهر روستای داشکسن2مشگین شهراردبیلکلنی155به 55توسعه زنبورستان از1027

وزارت جهاد کشاورزی920920قدیر ستودهبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای چنار1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داشتی1028

بانک کشاورزیبنماران.کوثر.اردبیل1کوثراردبیلنوسازی و پرورش گوسفند داشتی1029
قربان احمدی 

بنماران
وزارت جهاد کشاورزی650650

10خلخالاردبیلمحصوالت گلخانه ای1030
پایین تر از باشگاه - جاده سنتو- خوجین

گلخانه قربان خداوردی. آقایی
وزارت جهاد کشاورزی50005000قربان خداویردیصندوق کارآفرینی امید

1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار1031
مشکین شهر روستای موییل روبری دفتر 

(حسنی)پیشخوان موییل 
صندوق کارآفرینی امید

قربان نصیری 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری1032
اردبیل شهرستان گرمی بخش انگوت روستای 

سیدجوادلو
بانک کشاورزی

قرداشعلی 

جباری قلی درق
وزارت جهاد کشاورزی576576

1033
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای وله زیر1مشگین شهراردبیل

قلعلی قهرمانی 

آذر
سازمان امور عشایر ایران300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستباف1034
قمر بخشعلیزاده 

قورت تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100قمر کرمدارصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد اصالندوز روستای مقصودلو علیا1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی1035
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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بانک کشاورزیپارس آباد روستای مرتضی کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1036
قمرخانم لطفیان 

اجرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی10001000قنبر عباس زادهپست بانکاردبیل گرمی مرکزی روستای شکراب2گرمیاردبیلپرواربندی گوساله1037

بانک کشاورزیحسن باروق1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح شده1038
قنبر مهرورز 

حسن باروق
وزارت جهاد کشاورزی10701070

وزارت جهاد کشاورزی604604قوجه خان مردانهبانک کشاورزیبگ آلی1بیله سواراردبیلگوسفند داشتی1039

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100قیز بست ولیزادهپست بانکروستای قره آغاج1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1040

وزارت جهاد کشاورزی400400کاظم مهامیصندوق کارآفرینی امیدمزه جین- خلخال1خلخالاردبیلتولید ژله رویال وگرده گل1041

وزارت جهاد کشاورزی700700کامران عزیزیبانک کشاورزیمشکین شهر روستای مزرعه خلف2مشگین شهراردبیل کندو300 به 100زنبورداری افزایش از 1042

صندوق کارآفرینی امیدروستای احمد بیگلو1مشگین شهراردبیلقالی بافی1043
کامران نوروزی 

احمد بیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری ایران خواهپست بانکگرمی روستای دیزج1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف1044

بانک کشاورزیروستای ایوریق- اردبیل1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل1045
کبری پوراسد 

آستمال
وزارت جهاد کشاورزی700700

100100کبری سلطانزادهصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای آغبالق1مشگین شهراردبیلگلیم بافی1046
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100کبری صوریصندوق کارآفرینی امیداصالندوز محله کمپ سازمان1پارس آباداردبیلگلیم بافی1047
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدگرمی روستای عدالت قشالقی1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف1048
کبری فخرزاده 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری محمودیپست بانکروستای گورانسراب-خلخال1خلخالاردبیلتولید قالی وتابلو فرش دست باف1049

بانک کشاورزیروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1050
کبری میرزایی 

صلحی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای بیلداشی-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی1051
کرامت قلی 

وندبیل داشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیمشگین شهر روستای نصیر آباد1مشگین شهراردبیل کلنی245 به 45زنبور داری افزایش از 1052
کریم امامی 

خیاوی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1053
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
سازمان امور عشایر ایران300300کریم آقاییصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای وله زیر1مشگین شهراردبیل

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اسماعیل کندی2پارس آباداردبیل(اصالح نژاد)پرورش گاوشیری دورگه1054
کریم چراغی 

اجیرلو
وزارت جهاد کشاورزی16661666

وزارت جهاد کشاورزی300300کریم کریمیصندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی انگوت روستای چای گرمی1گرمیاردبیلپرورش ماهی قزل اال1055
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پست بانکروستای آق بیالق1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1056
کلثوم محمودی 

آقبالبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1057
شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

شهرجعفرآباد روستای چالما کندی
صندوق کارآفرینی امید

کمال سلیمانی 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی1058
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت جهاد کشاورزی692692کوروش گرانمایهبانک کشاورزی

100100کوکب جهاندیدهصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای آغدام خیابان معلم1پارس آباداردبیلتولید ورنی1059
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بیله سواراردبیلکابین1055طرح کمباین 1060
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

قره قاسملو
پست بانک

کیکاوس 

پورجعفر
وزارت جهاد کشاورزی19291929

بانک توسعه تعاوناردبیل روستای حسن باروق2اردبیلاردبیلپرورش گوسفند اصالح نژاد رومانف1061
کیوان معظمی 

جدید
وزارت جهاد کشاورزی20502050

صندوق کارآفرینی امیدروستای کندوان- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش گاو شیری1062
گل اوغالن 

دولتی کندوان
وزارت جهاد کشاورزی800800

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070گل آراء عباسیپست بانکروستای قره حسنلو1نمیناردبیلتولید فرش دستبافت1063

1بیله سواراردبیلقالیبافی1064
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

انجیرلو روستای سموکلوسفلی
صندوق کارآفرینی امید

گل آراء محمدی 

آذر علی بنه سی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1065
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای وله زیر1مشگین شهراردبیل

گل آقا اقبالی 

جلودارلو
سازمان امور عشایر ایران300300

وزارت صنعت، معدن و تجارت50003000گل آقا وطن پوربانک کشاورزیجاده الوارس2سرعین کیلومتر6سرعیناردبیلتولیدی1066

1بیله سواراردبیلقالیبافی1067
روستای -شهر جعفرآباد- شهرستان بیله سوار 

بگ الو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل آواز بیدارصندوق کارآفرینی امید

1068
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
سازمان امور عشایر ایران300300گل آور حسن پورصندوق کارآفرینی امیدمشکنی شهر قشالق نوری کندی یافت1مشگین شهراردبیل

1بیله سواراردبیلقالیبافی1069
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

اودلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل خاص ندائیپست بانک

1بیله سواراردبیلقالی بافی1070
روستای -بخش جعفراباد-بیله سوار-اردبیل

نریمان کندی
بانک کشاورزی

گل خانم 

فرهنگ جلودار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1بیله سواراردبیلقالیبافی1071
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
پست بانک

گل زاده ملک 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای نوشهر30اردبیلاردبیلکشت زعفران و پروش طیور ودام1072

گل سارا 

اللویردی زاده 

نوشهر

صندوق کارآفرینی امید400400

1بیله سواراردبیلقالیبافی1073
استان اردبیل شهرستان بیله سوار بخش 

روستای گوردگل علیا–جعفرآباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل قدم کیانیپست بانک

1بیله سواراردبیلقالیبافی1074
-شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای چالما کندی-شهرجعفرآباد 
بانک توسعه تعاون

گل قدم موحد 

ساربان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی1075
گل گز قربانی 

بلیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1کوثراردبیل(دورو/ ساده  )گلیم بافی 1076
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

فاراب
صندوق کارآفرینی امید

گل ناز راعی 

فاراب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100گل نشان ذکاوتصندوق کارآفرینی امیدبخش انگوت روستای قباله1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف1077
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گالیه مرادیبانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1078

صندوق کارآفرینی امید3پارس آباد روستای ابراهیم آباد شماره 1پارس آباداردبیلقالیبافی1079
گلتاج جلیلی 

انزانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1080
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

بابک
پست بانک

گلثوم مردوار 

طالشمکائیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباداصالندوز روستای نادرکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1081
گلثوم مطیع پور 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1082
گلثوم موسوی 

اندرزقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیداردبیل نمین عنبران روستای عنبران علیا1نمیناردبیلگلیم و مسند1083
گلزار سلطان 

نژاد عنبران
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای اندبیل1خلخالاردبیلگلیم بافی1084
گلزار ملکی 

اندبیلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی1085
شهرستان بیله سوار دهستان - استان اردبیل

روستای سموکلوسفلی-انجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلستان آذربوصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای ملت آباد1پارس آباداردبیلگلیم بافی1086
گلشاد شجاعی 

پتلو قوجه بیگلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاصالندوز نورمحمدکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1087
گلعذار احمدی 

اصل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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وزارت جهاد کشاورزی990990گلعلی آقازادهبانک کشاورزیمعصوم آباد2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری به روش اصالح نژاد1088

1کوثراردبیلگلیم بافی1089
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

توشمانلو
صندوق کارآفرینی امید

گلناز حیدری 

توشمانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلناز فرحناکصندوق کارآفرینی امیدگرمی روستای امراهلو1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف1090

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100گلناز نجفیانبانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای اژدربیگلو1پارس آباداردبیلقالی بافی1091

وزارت جهاد کشاورزی714714گلی اصغریبانک کشاورزیروستای روح کندی-بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گوسفند داشتی1092

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلی ایمانیصندوق کارآفرینی امیدروستای دستگیر1مشگین شهراردبیلقالی بافی1093

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای امیرخانلو حاج تاپدوق1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی1094
گلی بیدقی 

اجیرلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای آغبالق1مشگین شهراردبیلگلیم بافی و ورنی1095
گلی سلطانزاده 

آقبالغی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100گوزل داور پناهصندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای خمس1خلخالاردبیلگلیم بافی1096
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیمشکین شهر روستای نصیرآباد1مشگین شهراردبیل کلنی150زنبورداری 1097
الدن جلیلی 

نصرابادی
وزارت جهاد کشاورزی460460

صندوق کارآفرینی امیدنمین جید1نمیناردبیلگلیم بافی1098
الدن محمدی 

جید
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1099
الله افرازه قره 

گل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الله جسور اجیرلوبانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1100

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل2مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار1101
لطفعلی سلیمانی 

آذر
صندوق کارآفرینی امید300300

1بیله سواراردبیلقالیبافی1102
دهستان - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای سمکلو سفلی- انجیرلو 
بانک توسعه تعاون

لطیفه حضرتی 

جعفرقلی خانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100لطیفه صوریصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای بودجه سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی1103
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیپارس آباد روستای مجیدآباد1پارس آباداردبیلقالیبافی1104
لطیفه فرجی 

کلیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1105
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

قره قاسملو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لطیفه مردانهبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070لیال بابایی ثانیپست بانکروستای ایوریق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت1106

بانک کشاورزیاصالندوزروستای ایدر2پارس آباداردبیلقالیبافی1107
لیال پیرایش 

گیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100
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150150لیال جعفریصندوق کارآفرینی امیداردبیل نیر شیران1نیراردبیلتولیدات چرمی دست ساز1108
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100لیال خدابخشصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای قوشاقشالق محله قطارآباد1پارس آباداردبیلگلیم بافی1109
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی1110
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

خانباباکندی
پست بانک

لیال زارعی تازه 

کند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال صادقیصندوق کارآفرینی امیدروستای آلنی- مشگین شهر 1مشگین شهراردبیلقالیبافی و حرف فرش دستباف1111

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی1112
لیال عابدی 

بورگهیم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2کوثراردبیلجوراب بافی1113
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

هریس
صندوق کارآفرینی امید

لیال عابدی 

سگرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

100100لیال علیزادهصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اسالم آباد خیابان اصلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی1114
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاصالندوز روستای تربت کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1115
لیال فهیمی 

گیکلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

1116
بره - دامداری عشایری گوسفند داشتی - عشایری 

تولیدات عشایری. . . . . .شیر و - پرواری 
سازمان امور عشایر ایران300300لیال قربانی ایواتلوصندوق کارآفرینی امیدایواتلو/ مشکین شهر روستای جبدرق 1مشگین شهراردبیل

بانک کشاورزینیر خ امام روبروی بانک صادرات1نیراردبیلگلیم بافی1117
لیال مظاهری 

نیری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدنیر روستای کوراییم34نیراردبیلصندوق خرد محلی روستایی کوراییم1118
لیال معبودی 

کوراییم
صندوق کارآفرینی امید200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال منافیپست بانکپارس آباد روستای اسالم آباد1پارس آباداردبیلقالیبافی1119

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100لیال مهرآورانبانک کشاورزیاصالندوزروستای قره قباق2پارس آباداردبیلقالیبافی1120

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100لیال نعمتیبانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالی بافی1121

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای بران سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم1122
مارال تقی زاده 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مارال خاکیبانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای کورالر1پارس آباداردبیلقالیبافی1123

وزارت جهاد کشاورزی250250ماه رز عطاییبانک کشاورزیروستای بورگهیم1خلخالاردبیلاصالح و احیای گلستان گل محمدی1124

صندوق کارآفرینی امیدروستای اندبیل1خلخالاردبیلگلیم بافی1125
ماه زر ذوالفقاری 

اندبیل
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بیله سواراردبیلقالیبافی1126
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای قره 

قاسملو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ماهتابه عالئیصندوق کارآفرینی امید

1بیله سواراردبیلقالیبافی1127
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

گوگ تپه
بانک کشاورزی

ماهرخ جواد نژاد 

بیله سوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلپرورش دام سنگین1128
ماهرخ نباتعلی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی19651965ماهیه بخشیبانک کشاورزیمشکین شهر روستای دوه چی2مشگین شهراردبیل(خرید کمباین)مکانیزاسیون 1129

وزارت جهاد کشاورزی750750مباحعلی دژبردبانک توسعه تعاونروستای عموقین1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح نژاد1130

3پارس آباداردبیلاحداث ازمایشگاه کشت بافت و سلول1131
مرکز تحقیقات -روستای اولتان- پارس اباد

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی20002000مجتبی آقازادهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی16001200مجتبی خاکپوربانک کشاورزیپارس آباد روستای اسالم آباد جدید2پارس آباداردبیلداروخانه دامپزشکی1132

بانک کشاورزیروستای پیرالقر4اردبیلاردبیلپرورش بره به روش صنعتی1133
مجتبی فرزانه 

پیرالقر
وزارت جهاد کشاورزی25002500

صندوق کارآفرینی امیدشهر رضی روستای قورلو1مشگین شهراردبیلواحد گلخانه ای کوچک مقیاس1134
محب اله جدی 

قورولو
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیروستای نیاز قلی- مرادلو 2مشگین شهراردبیل کل گله38راس مولد 19گاو شیری 1135

محبوب 

محمدزاده قورت 

تپه

وزارت جهاد کشاورزی1486302

صندوق کارآفرینی امیدگرمی روستای بیلداشی1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف1136
محبوبه رجایی 

صدیق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای محمودآبادطالقانی1پارس آباداردبیلقالیبافی1137
محبوبه 

محمدزاده اندیس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100محبوبه ناصریبانک کشاورزینیر خ امام خ دادگستری1نیراردبیلگلیم بافی1138
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی1139
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

بابک
پست بانک

محترم سالمی 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاردبیل نمین روستای رز1نمیناردبیل(زنبوردای  )فروند (کندو)150پرورش زنبور عسل 1140
محتشم طاهری 

رز
وزارت جهاد کشاورزی540540

صندوق کارآفرینی امیدروستای یامچی سفلی- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش گاو شیری1141
محرمعلی عبدی 

یامچلو
وزارت جهاد کشاورزی850850

وزارت جهاد کشاورزی25002500محسن عابدبانک توسعه تعاونپیراقوم4اردبیلاردبیلتولید مینی تیوبر1142

وزارت جهاد کشاورزی680680محسن نامیبانک کشاورزیروستای بابک-بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلتولید عسل و گرده1143



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

صندوق کارآفرینی امیدروستای شورقویی- بیله سوار1بیله سواراردبیلقالیبافی1144
محسن وطن 

خواه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای اینانلو- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش گاو شیری1145
محسن یوسفی 

اینانلو
وزارت جهاد کشاورزی900900

بانک کشاورزیروستای زره ناس1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل1146
محمد ابراهیمی 

سوغانلو
وزارت جهاد کشاورزی540540

پست بانکاردبیل گرمی انگوت روستای قباله1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری1147
محمد اصالن 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی11501150

وزارت جهاد کشاورزی770770محمد امانیبانک کشاورزیسالم آباد1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری به روش اصالح نژاد1148

پست بانکاردبیل گرمی انگوت روستای چای گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری دورگ1149

محمد آقا 

سرتاجی قوجه 

بیگلو

وزارت جهاد کشاورزی11541154

وزارت جهاد کشاورزی494494محمد آقاجانیبانک کشاورزیکلور1خلخالاردبیلپرروش دام سبک1150

صندوق کارآفرینی امیدروستای خانقشالقی- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش گاو شیری1151

محمد 

پورموسوی 

خانقشالقی

وزارت جهاد کشاورزی770770

بانک کشاورزیخلخال خوجین1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1152
محمد جواد 

آزمون
وزارت جهاد کشاورزی610610

وزارت جهاد کشاورزی850850محمد حساسبانک کشاورزیروستای قره قاسملو-بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گوسفند داشتی1153

وزارت جهاد کشاورزی536536محمد حسینیبانک کشاورزیمشکین شهر2مشگین شهراردبیلکلنی144به 44زنبور داری توسعه از1154

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070محمد داداشیبانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای انار1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت1155

صندوق کارآفرینی امیدروستای جمال آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستباف1156
محمد سید 

ابراهیمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی800800محمد شاهندهبانک کشاورزیسرعین روستای ورنیاب2سرعیناردبیلهمزمان سازی فحلی گوسفند نژاد مغان1157

1بیله سواراردبیلقالیبافی1158
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای روحکندی- جعفرآباد 
پست بانک

محمد صبوری 

بیله سوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونروستای کریق1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل1159
محمد صفری 

کریق
وزارت جهاد کشاورزی630630

وزارت جهاد کشاورزی10301030محمد علی عدلیبانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای مازافا1مشگین شهراردبیلراس مولد8پرورش گاوشیری 1160

وزارت جهاد کشاورزی20602060محمد فومنبانک کشاورزیقره دره2بیله سواراردبیل1گاوشیری1161

1162
احداث گلخانه هیدروپونیک تولید نهال پیوندی با پایه 

رویشی
5مشگین شهراردبیل

استان اردبیل شهرستان مشکین شهر بخش 

مرادلو روستای اردوخانکندی
بانک کشاورزی

محمد فیض اله 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی78007800
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بانک توسعه تعاونروستای نصیرآباد- مشگین شهر1مشگین شهراردبیل راسی9پرورش گاو شیری1163
محمد 

محمداوغلی
وزارت جهاد کشاورزی15601560

1بیله سواراردبیلکابین1055طرح کمباین 1164
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای قوردیگل-جعفراباد 
وزارت جهاد کشاورزی12841284محمد مردانهپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی700700محمد مردانهبانک کشاورزیخان بابا کندی- بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گاو شیری1165

وزارت جهاد کشاورزی28342834محمد نزیه پوربانک توسعه تعاونخیابان شهید میرزایی-بیله سوار-اردبیل4بیله سواراردبیلپرورش دام گوسفند داشتی1166

صندوق کارآفرینی امید300300محمد نصیریصندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار1167

پست بانکروستای جناقرد2اردبیلاردبیلباشگاه پرورش اندام1168
محمد هراسی 

جناقرد
وزارت ورزش و جوانان640640

1بیله سواراردبیلقالیبافی1169
استان اردبیل شهرستان بیله سوار شهر 

جعفرآباد روستای چالما کندی
پست بانک

محمدرضا 

رضائی بیله سوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزی جاده اردبیل مشکین4مشکین شهر کیلومتر 7مشگین شهراردبیلرب گوجه فرنگی1170
محمدعلی 

فاطمی نیا
وزارت جهاد کشاورزی87708770

بانک کشاورزیقصابه-مشگین شهر2مشگین شهراردبیلراس114راسی مولدکل گله 57پرورش گوسفندداشتی 1171
محمود 

جهانگیری
وزارت جهاد کشاورزی864864

وزارت جهاد کشاورزی18501850محمود محمدیبانک کشاورزیاردبیل گرمی روستای کله سر2گرمیاردبیلخرید کمباین جاندیر1172

وزارت جهاد کشاورزی12001200محمود نظریبانک کشاورزیمشکین شهرروستای آلنی2مشگین شهراردبیلراسی30مجوزبهره برداری پرورش گاو شیری 1173

وزارت جهاد کشاورزی240240محی الدین امانیصندوق کارآفرینی امیدآقبالغ علیا1مشگین شهراردبیلپرورش زعفران1174

1کوثراردبیلپرورش گاو شیری1175
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

فاراب
وزارت جهاد کشاورزی740620مختار رضایی فربانک کشاورزی

1بیله سواراردبیلخرید کمباین1176
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای بگ آلو- جعفراباد 
پست بانک

مدد سودی 

طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی12841284

بانک کشاورزیاصالندوز روستای آق قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی1177
مدینه ایران 

خواه هیبت
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی1178
مدینه بهلولی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مدینه نوروزیصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1179

وزارت جهاد کشاورزی10001000مرادعلی اسالمیصندوق کارآفرینی امیدروستای خانه شیر- شهرستان نیر1نیراردبیلپرورش گاو شیری1180
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صندوق کارآفرینی امیدروستای جغناب- بخش مرکزی - کوثر 35کوثراردبیلصندوق خرد محلی روستای جغناب1181
مرضیه سلیم پور 

جغناب
صندوق کارآفرینی امید400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه عبداللهیبانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1182

وزارت جهاد کشاورزی50005000مروت محمدزادهبانک کشاورزیسرعین روستای کرده ده3سرعیناردبیلپرورش گاو گوشتی اصالح نژاد1183

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مریم احمدیصندوق کارآفرینی امیدنمین میناآباد4نمیناردبیلتولیدی پوشاک زنانه1184

1بیله سواراردبیلقالیبافی1185
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای انجیرلو –مرکزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم اقراریبانک توسعه تعاون

1بیله سواراردبیلقالیبافی1186
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

بابک
بانک توسعه تعاون

مریم بهروزی 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1187
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم پاک منشپست بانک

1بیله سواراردبیلقالیبافی1188
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

مرادلو
بانک کشاورزی

مریم پاکدل 

جانیار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم پرویزیپست بانکپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1189

بانک کشاورزیپارس آباد روستای قوجه بیگلو1پارس آباداردبیلقالی بافی1190
مریم پناهی 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100مریم جعفریصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای سربند1نمیناردبیلگلیم بافی1191
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000مریم دانابانک کشاورزیروستای قره قاسملو- شهرستان بیله سوار1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1192

صندوق کارآفرینی امیدروستای برندق- بخش خورش رستم- خلخال1خلخالاردبیلکشت زعفران1193
مریم سحرخیز 

بلگوری
وزارت جهاد کشاورزی250250

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی1194
مریم سرودی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونخلخال روستای خانقاه بفراجرد1خلخالاردبیلقالیبافی1195
مریم سلیمی 

خانقاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزی2پارس آباد روستای تکله بخش 1پارس آباداردبیلقالی بافی1196
مریم شکری 

الطران
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100مریم صادقیبانک کشاورزینیر خ امام خ دادگستری1نیراردبیلگلیم بافی1197
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای گبللر1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1198
مریم علی پور 

وجنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1199
مریم علی 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم محمدیبانک کشاورزیاصالندوز روستای گوزللی1پارس آباداردبیلقالیبافی1200
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صندوق کارآفرینی امیدروستای ابراهیم کندی1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1201
مریم نصیری 

وراغولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم نقدیانبانک کشاورزیپارس آباد روستای ایران آباد1پارس آباداردبیلقالیبافی1202

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای ارجستان15اردبیلاردبیلصندوق خرد محلی زنان روستای ارجستان1203
مریم نوری 

کلوری
صندوق کارآفرینی امید400400

بانک کشاورزی3پارس آباد روستای ابراهیم آباد شماره 1پارس آباداردبیلقالیبافی1204
مریم ولی زاده 

کنچوبه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای بنه-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی1205
مریم یاری زاده 

بنه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای عربلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1206
مژگان پاک نژاد 

دمیرچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی1207
مژگان حافظ 

شیرازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1208
مژگان رزم جو 

کورعباسلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مسلم امیرزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای مشهدلو-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی1209

2نیراردبیلمزرعه پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان1210
روستای - شهر کوراییم- شهرستان نیر- اردبیل

جق جق علیا
صندوق کارآفرینی امید

مصطفی عبدی 

جق جق
وزارت جهاد کشاورزی14001400

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل2مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار1211
معرفت صحت 

مند
صندوق کارآفرینی امید300300

1کوثراردبیلفرش دستباف1212
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

مجدر
بانک توسعه تعاون

معصومه افضلی 

کیوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1کوثراردبیلفرش دستباف1213
روستای ام  –بخش فیروز  –شهرستان کوثر 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه آرمونبانک کشاورزی

پست بانکمالباشی1اردبیلاردبیلقالیبافی1214
معصومه بدلی 

طالب قشالقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1215
روستای نظر - بخش جعفرآباد –بیله سوار 

علی بالغ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه برکولپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1216
معصومه پناه 

زاده پریخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070معصومه جوادیپست بانکروستای پایین انزاب1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت1217

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه حمیدیبانک کشاورزیشهر فخر آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستباف1218

100100معصومه خنده روصندوق کارآفرینی امیدروستای ولزاقردل- شهرستان نیر1نیراردبیلگلیم بافی1219
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1220
معصومه راستگو 

کورعباسلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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پست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت1221
معصومه شعاعی 

کرکرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070

1کوثراردبیلفرش دستباف1222
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

خلفلو
بانک کشاورزی

معصومه 

عبداللهی خلفلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی1223
معصومه قربانی 

بلیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیگرمی روستای مجیدلو1گرمیاردبیلپرورش بوقلمون1224
معصومه مجیدی 

مجیدلو
وزارت جهاد کشاورزی100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای ایلخچی سفلی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف1225
معصومه ملکی 

ایلخچی سفلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی1226
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

اودلو
پست بانک

معصومه ندائی 

طالشمکائیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1227
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای بابک –مرکزی 
بانک توسعه تعاون

معصومه وجدان 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای کرین1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1228
مقام اله راحمی 

کرین
وزارت جهاد کشاورزی422422

وزارت جهاد کشاورزی19001900مقصود امانیبانک کشاورزیسالم آباد2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری به روش اصالح نژاد1229

صندوق کارآفرینی امیدرویندوزق2اردبیلاردبیلپرواربندی گوساله1230
مقصود فالحتی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی10001000

بانک کشاورزیاردبیل بخش هیر1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل1231
مالحت عباسی 

شیران
وزارت جهاد کشاورزی750750

صندوق کارآفرینی امیدروستای پریخان1مشگین شهراردبیلقالیبافی1232
مالحت علی 

عسگری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی650650مالیکه مهدویانبانک کشاورزیروستای خانشیر- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش زنبور عسل و تولید ژل رویال1233

بانک کشاورزینیر روستای ایرنجی1نیراردبیلتولید فرش دستباف1234
ملک اکبری 

ایرنجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای ایلخچی سفلی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف1235
ملک فلکی 

ایلخچی سفلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1236
ملک ناز 

محمدیان میزان
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1237
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملکه مهربانپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدمشگین شهر روستای میرک38مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای میرک1238
ملیحه احمدی 

میرک
صندوق کارآفرینی امید400400

صندوق کارآفرینی امید200200ملیحه باباییصندوق کارآفرینی امیدروستای کرملو- مشگین شهر بخش رضی40مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای کرملو1239



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 

1بیله سواراردبیلپوشاک1240
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

گوگ تپه
صندوق کارآفرینی امید

ملیحه جوادپور 

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای قره قوچ1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف1241
ملیحه شاکری 

قشالق مازان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1242
پرورش گاو شیری تامین سرمایه دامداریهای کوچک 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی10001000ملیحه نظریبانک کشاورزیقریه گورانسراب-بخش مرکزی -خلخال 1خلخالاردبیل

بانک کشاورزیمشکین شهر2مشگین شهراردبیل کلنی220کلنی به 120توسعه پرورش زنبور عسل از1243
منصور سیفی 

وجنی
وزارت جهاد کشاورزی350350

وزارت جهاد کشاورزی58005800منصور مرسلیپست بانکروستای دودران- شهرستان نمین 4نمیناردبیلپرواربندی گوساله1244

بانک کشاورزیاصالندوز روستای ایدیر1پارس آباداردبیلقالیبافی1245
منظر آرزومند 

خیاولو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاوننیر جاده قره شیران1نیراردبیلمعرق کاری1246
منیره جنانی 

نیری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی350350منیره علیزادهبانک کشاورزیخلخال روستای اناویز1خلخالاردبیلپرورش دام سبک اصالح نژاد1247

100100منیژه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای میناآباد1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو1248
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منیژه آفتابیبانک توسعه تعاونخلخال روستای خوجین1خلخالاردبیلقالیبافی1249

وزارت جهاد کشاورزی300300منیژه بهمنیبانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلپرورش واصالح نژاد دام سنگین1250

1نمیناردبیلگلیم بافی1251
- خیابان امام - عنبران - نمین - اردبیل 

خیابان دانش
بانک توسعه تعاون

منیژه حکمی 

زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدنیر گوگرچین1نیراردبیلگلیم بافی1252
منیژه محمدی 

گوگرچین
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونخلخال روستای علی آباد10خلخالاردبیلتولید گلیم1253
مهتاب قلی پور 

اوجقاز
700700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مشگین شهراردبیلتولید محصوالت صنایع دستی در رشته احجام چوبی1254
استان اردبیل، شهرستان مشگین شهر ، 

روستای انار
464464مهدی عمانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای خوجین- خلخال- استان اردبیل 1خلخالاردبیلپرورش زنبور عسل1255
مهدی اسکندر 

اغلی
وزارت جهاد کشاورزی536536

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل- مشگین شهر 1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار1256
مهدی اکبری 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

1257
شیر فرآروده های - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

سایر تولیدات عشایری. . . . .لبنی و 
1مشگین شهراردبیل

مشکین شهربخش مرادلو دهستان ارشق غربی 

روستای یوسف خانکندی
صندوق کارآفرینی امید

مهدی پهلوان 

مفانلو
سازمان امور عشایر ایران300300
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بانک توسعه تعاونشهرستان اردبیل بخش هیر1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل1258
مهدی 

پورحسینقلی هیر
وزارت جهاد کشاورزی450450

بانک کشاورزیروستای سقزچی- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش زنبور عسل1259
مهدی حاجی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی530530

بانک کشاورزیاردبیل نمین روستای آرخازلو1نمیناردبیل راس10پرورش گاو شیری 1260
مهدی دانش 

ارخازلو
وزارت جهاد کشاورزی13401340

وزارت جهاد کشاورزی700700مهدی سیفیبانک کشاورزیشهر هیر1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل1261

وزارت جهاد کشاورزی600600مهدی عبدالهیبانک کشاورزیروستای گلوجه1خلخالاردبیلگیاهان دارویی1262

2بیله سواراردبیل کابین1055طرح کمباین 1263
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
وزارت جهاد کشاورزی19651965مهدی عسگریپست بانک

3کوثراردبیلپرواربندی بره1264

 جاده اردبیل به سرچم روستای 45کیلومتر 

 متر باال تر از 500آقباش ضلغ غربی روستای 

امام زاده

بانک کشاورزی
مهدی قاسمی 

آقباش
وزارت جهاد کشاورزی36993699

وزارت جهاد کشاورزی450450مهدی قبه امیرنیبانک توسعه تعاونمیرنی1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل1265

2گرمیاردبیلپرورش زنبور عسل1266
شهرستان گرمی بخش موران روستای وان 

سفلی
بانک کشاورزی

مهدی قربانی 

تازه کند
وزارت جهاد کشاورزی10001000

پست بانکروستای اراللوی بزرگ4اردبیلاردبیلسرد خانه باالی صفر درجه1267
مهدی محبی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی90003000

بانک کشاورزیروستای ورنیاب-سرعین3سرعیناردبیلزنبورداری-تولید عسل1268
مهدی محبی 

علیداش
وزارت جهاد کشاورزی520520

بانک توسعه تعاونمشکنی شهر روستای قادرلو1مشگین شهراردبیل راس99گوسفند داشتی 1269
مهدی مهدی 

زاده اول
وزارت جهاد کشاورزی10501050

1نیراردبیلپرورش زنبور عسل1270
روستای مستان - شهرستان نیر-استان اردبیل

آباد
بانک کشاورزی

مهدی مهدیزاده 

مستن آباد
وزارت جهاد کشاورزی520520

وزارت جهاد کشاورزی15501454مهدی نوظهوربانک کشاورزیمالنقی1بیله سواراردبیل1گوسفند 1271

2کوثراردبیلپرورش گاو شیری1272
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

لکنداشت
وزارت جهاد کشاورزی990990مهر انگیز رسولیبانک کشاورزی

100100مهرانگیز شایانصندوق کارآفرینی امیدروستای خوجین1خلخالاردبیلگلیم بافی1273
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای آغدام کوچه شهید گلزار1پارس آباداردبیلورنی بافی1274
مهربان 

احمدزاده خاالن
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

700700مهرداد میناییصندوق کارآفرینی امیدگرمی،بخش موران،روستای زنگبار5گرمیاردبیلکارگاه گلیم بافی1275
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدنمین عنبران امینجان1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو1276
مهرناز محبی 

امین جان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل- مشکین شهر 1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار1277
مهری اکبری 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید200200

1بیله سواراردبیلقالیبافی1278
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

زرگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهری زرگرپست بانک

1کوثراردبیلگلیم بافی1279
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

علی آباد
100100مهری ولی پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1280
مهریار حسینی 

نصرآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاصالندوز روستای تربت کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1281
مهسا طوری 

گیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100مهناز آتشگاهیبانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1282

1پارس آباداردبیلقالیبافی1283
استان اردبیل شهرستان پارس آباد مغان بخش 

مرکزی روستای مالکندی
صندوق کارآفرینی امید

مهناز بدخشان 

آیالر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیخلیفه لو1بیله سواراردبیلگوسفندداشتی1284
مهناز 

بهبودپوراصل
وزارت جهاد کشاورزی700700

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای ایدیر1پارس آباداردبیلقالیبافی1285
مهناز پیرایش 

گیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی 1286
مهناز دانش 

شاهعلی بگلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی536536مهناز شاهعلیزادهبانک کشاورزیمشگین شهر روستای جهادآباد1مشگین شهراردبیل کلنی150 کلنی به 50توسعه پرورش زنبور عسل از 1287

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بیرق1خلخالاردبیلقالیبافی1288
مهناز عباسی 

بیرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای عیوض لو1پارس آباداردبیلقالیبافی1289
مهناز عبداللهی 

زیوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

بانک کشاورزیمشکین شهر روستای کوربالغ2مشگین شهراردبیل راس200پرواربندی بره 1290
مهناز عطایی 

ساربانالر
وزارت جهاد کشاورزی27002700

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز غفاریانبانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای اروج کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1291

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای پته خور1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو1292
مهناز محمدی 

پته خور
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاصالندوز روستای تربت کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1293
مهناز ملکی 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

پست بانکروستای مالکندی پارس آباد5پارس آباداردبیلایجاد کارگاه تولیدی پوشاک1294
مهناز مهدیقلی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000
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1بیله سواراردبیلقالیبافی1295
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

قره قاسملو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین فرزانهپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد شهرک غفاری روستای محمدکندی1پارس آباداردبیلگلیم بافی1296
مهین محمودی 

گیگلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد شهرک غفاری روستای محمدکندی1پارس آباداردبیلگلیم بافی1297
مهین نظرزاده 

گیگلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیگرمی انگوت روستای چای گرمی1گرمیاردبیلپروررش گاو شیری1298
موسی حکیمی 

زیوه
وزارت جهاد کشاورزی640640

وزارت جهاد کشاورزی810810موسی مردواربانک کشاورزیبیله سوار قشالق حاج اللهویردی1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی1299

بانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای عور1مشگین شهراردبیلپرورش گوساله1300
موسی همت 

اوغلی عور
وزارت جهاد کشاورزی10081008

1بیله سواراردبیلخرید کمباین1301
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
پست بانک

موسی همتی 

باباشکند
وزارت جهاد کشاورزی12801280

صندوق کارآفرینی امیدنیر روستای خانشیر34نیراردبیلصندوق خرد محلی روستایی خانشیر1302
مونس شکریان 

خانه شیر
صندوق کارآفرینی امید200200

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار1303
میر احمد سید 

نصیری عوری
صندوق کارآفرینی امید350350

بانک توسعه تعاونروستای کوهساره1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر زنبور و گرده گل1304
میر احمد 

موسویان
وزارت جهاد کشاورزی710710

صندوق کارآفرینی امیدروستای جمال آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستباف1305
میر حسین سید 

ابراهیمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1306
پرورش زنبورعسل و تولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده 

گل
بانک توسعه تعاونروستای کوهساره1اردبیلاردبیل

میر عباس 

موسویان
وزارت جهاد کشاورزی620620

صندوق کارآفرینی امیدروستای دمیرچی درسی سفلی1گرمیاردبیلمعرق چوب1307

میر لطیف 

حسینی 

دمیرچی درسی 

سفلی

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیگرمی روستای شیخلر1گرمیاردبیلپرورش زنبورعسل1308

میر منصور 

قاسمی اوماسالن 

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی520520

بانک کشاورزیاردبیل گرمی روستای شاه تپه سی سیداباد2گرمیاردبیلخرید کمباین جاندیر1309
میر نجات 

جهانگیری
وزارت جهاد کشاورزی21401304

صندوق کارآفرینی امیداستان اردبیل شهرستان گرمی روستای صمدلو2گرمیاردبیلبسته بندی و فرآوری گیاهان دارویی1310
میرفاضل فاتحی 

سینه سر
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

بانک توسعه تعاوننیر خانه شیر2نیراردبیلپرورش گاو شیری1311
میرمصطفی 

میرحیدری
وزارت جهاد کشاورزی20702070
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بانک کشاورزیاراضی روستای سوها- شهرستان نمین 1نمیناردبیلپرورش زنبور عسل1312
میرنظام موسوی 

نژاد سوها
وزارت جهاد کشاورزی620620

بانک کشاورزیمایه درسی1بیله سواراردبیلگوسفند اصالح نژاد1313
میکاییل 

جعفرخانی
وزارت جهاد کشاورزی546546

1خلخالاردبیلساخت و توسعه گلخانه1314
خیابان امام رضا - روستای علی آباد - خلخال 

گلخانه هیروساکولنت- کوچه ی کریم پور- ع 
بانک توسعه تعاون

میالد شیرعلی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی950950

100100مینا اذری فردپست بانکروستای ایلخچی سفلی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف1315
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی1316
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روح کندی
پست بانک

مینا بهادر بیله 

سوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مینا بیابانیبانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای محبوب کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1317

بانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی1318
مینا موسوی 

قهرمانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

پست بانکزنده آباد- بیله سوار1بیله سواراردبیلقالیبافی1319
مینا نصیری آذر 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیمشگین شهر روستای احمد بیگلو4مشگین شهراردبیل راس300پرواربندی بره به ظرفیت 1320
مینایه سلطانژاد 

احمدبیگلو
وزارت جهاد کشاورزی37483748

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مینایه همتیبانک کشاورزیاصالندوز روستای سرخای کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1321

1322
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
سازمان امور عشایر ایران300300نادر واحدالهرودصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای قره قیه1مشگین شهراردبیل

1بیله سواراردبیلقالیبافی1323
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای خانباباکندی –جعفرآباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نادیا نادریپست بانک

1بیله سواراردبیلقالیبافی1324
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

خانباباکندی
صندوق کارآفرینی امید

نارینگل سروی 

طالشمیکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نازلوبیگم کوهیصندوق کارآفرینی امیدروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1325

بانک توسعه تعاوننمین روستای میناآباد1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو1326
نازنین رسولی 

میناآباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بیله سواراردبیلقالیبافی1327
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

اودولو
بانک کشاورزی

نازنین زهرا 

جاویدان علی 

کهریزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدخیابان دانش- عنبران - نمین - اردبیل 1نمیناردبیلگلیم بافی1328
نازی عزیزیان 

کالندرق
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای نور محمدکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1329
نازیله احمدی 

اصل فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100نازیه پیشارهصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای میرانق1نمیناردبیلگلیم بافی1330
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیبخش جعفراباد خیابان شهید بهشتی1بیله سواراردبیلطرح تولید عسل و گرده1331
ناصر آقایی 

کهلیک بالغی
وزارت جهاد کشاورزی710710

وزارت جهاد کشاورزی35003500ناصر بزرگیبانک کشاورزیروستای کلستان علیا- خلخال5خلخالاردبیلپرورش ماهیان سردآبی1332

بانک کشاورزیشهرستان نیر روستای قره شیران1نیراردبیلپرورش زنبور عسل1333
ناصر جاهد قره 

شیران
وزارت جهاد کشاورزی660660

صندوق کارآفرینی امیدسرعین روستای گنزق4سرعیناردبیلتولید محصوالت خارج از فصل در گلخانه1334
ناصر قدیری 

رازلیقی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

بانک کشاورزیمشگین شهر روستای وله زیر1مشگین شهراردبیلکلنی100ایجاد زنبورستان به تعداد1335
ناهید مشگینی 

خیاوی
وزارت جهاد کشاورزی536536

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناهید ممی زادهبانک کشاورزیروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستباف1336

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناهید نجفیانبانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی1337

1کوثراردبیلفرش دستباف1338
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

قره قشالق
بانک کشاورزی

ناهیده بختیاری 

کیوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1339
ناهیده جسور 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیپارس آباد روستای حالج آباد1پارس آباداردبیلقالی بافی1340
ناهیده دشتی 

عربلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی1341
ناهیده سجودی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناهیده سعادتیصندوق کارآفرینی امیدروستای ساوجبالغ1مشگین شهراردبیلقالی بافی1342

1نمیناردبیلگلیم بافی1343
خیابان امام خیابان - عنبران - نمین - اردبیل 

روستای امین جان- بهمن 22
بانک کشاورزی

ناهیده گل 

دوست عنبران
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاوننمین روستای پیله رود فتح مقصود4نمیناردبیلپرواربندی گوساله دورگه1344
نایب آقاغفاری 

پیله رود
وزارت جهاد کشاورزی25002500

بانک کشاورزیمشکین شهر روستای مزرعه جهان2مشگین شهراردبیلزنبورداری ، تولید عسل بره موم و ژل رویال1345
نایله جوادی 

آلوچی
وزارت جهاد کشاورزی450450
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وزارت جهاد کشاورزی700700نائب پاینده مقدمبانک کشاورزیجعفرآباد1بیله سواراردبیلزنبور داری اشتغال روستایی1346

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نبات مرادصندوق کارآفرینی امیدروستای کنگرلو1مشگین شهراردبیلفرش دستباف1347

بانک کشاورزیخلخال شاهرود شهر کلور خ خیام2خلخالاردبیلصنایع فلزی و آهنگری و تولید ادوات کشاورزی1348
نبی کاظمی 

خانقاهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

وزارت جهاد کشاورزی10901090نجف حسن پورپست بانکگرمی روستای ارانچی1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری1349

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ندا احمدی گیگلوصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای اوزن تپه علیا1پارس آباداردبیلقالیبافی1350

1پارس آباداردبیلقالیبافی1351
تازه )پارس آباد روستای محمود آباد طالقانی 

(آباد
بانک کشاورزی

ندا ارجمند 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ندا بیونبانک توسعه تعاوناصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1352

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ندا جباریبانک کشاورزیاصالندوز روستای بوزچه وسطی1پارس آباداردبیلقالیبافی1353

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ندا محمدزادهپست بانکاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی1354

صندوق کارآفرینی امیدروستای قنبرلو- شهرستان گرمی-اردبیل1گرمیاردبیلکارگاه گلیم دستبافت1355
ندا منصوری 

القناب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نرگس عابدیبانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1356

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نرگس قربانیپست بانکسرعین روستای ورنیاب1سرعیناردبیلفرش و قالیبافی1357

وزارت جهاد کشاورزی790790نریمان مجدپست بانکاردبیل گرمی روستای شکرلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داشتی1358

1بیله سواراردبیلقالیبافی1359
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

اودولو
صندوق کارآفرینی امید

نسترن جاویدان 

علی کهریز
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسترن سپهریبانک کشاورزیپارس آباد روستای اولتان1پارس آباداردبیلقالی بافی1360

صندوق کارآفرینی امیدروستای جهادآباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1361
نسرین اختری 

خلیفه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونروستای انار1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت1362
نسرین امانی 

اناری
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070

100100نسرین باباییصندوق کارآفرینی امیدروستای اندبیل1خلخالاردبیلگلیم بافی1363
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسرین تلطفیصندوق کارآفرینی امیدمرادلو1مشگین شهراردبیلفرش قالی بافی1364

بانک کشاورزیپارس آباد بخش تازه کند1پارس آباداردبیلقالیبافی1365
نسرین خاقانی 

اصل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1366
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

زرگر
صندوق کارآفرینی امید

نسرین ذکایی 

بیله سوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی1367
نسرین مروتعلی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای دوست کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1368
نسیم اصالنی 

اصل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1369
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

خروسلو حاج آقا کندی
صندوق کارآفرینی امید

نسیم سعادت 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی800800نظامعلی نصرتیبانک توسعه تعاوناردبیل روستای حمل آباد2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری1370

بانک کشاورزیروستای فاراب1کوثراردبیلپرورش گاو شیری1371
نظر علی عیوضی 

فاراب
وزارت جهاد کشاورزی680120

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1372
نظمیه پناهی 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید240240نعمت فتح اللهیصندوق کارآفرینی امیدروستای موییل2مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار1373

وزارت جهاد کشاورزی480480نعمت قاسمیبانک توسعه تعاونروستای اندبیل1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1374

100100نعیمه معصومیصندوق کارآفرینی امیدروستای اندبیل1خلخالاردبیلگلیم بافی1375
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی1376
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل 

بابک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نعیمه نورانیپست بانک

بانک توسعه تعاونخلخال روستای آلهاشم علیا1خلخالاردبیلقالیبافی1377
نعیمه هاشمی 

آلهاشم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1378
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

خانباباکندی
پست بانک

نگار سلیم زاده 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نگار شهبازیصندوق کارآفرینی امیدروستای قره قیه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1379

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نگین اشرفیبانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1380

پست بانکروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1381
ننه بگیم باقرزاده 

قورت تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای پارقشالق1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی1382
ننه خانم ایزدی 

شوردرق سفلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100نوبار ایرانیبانک کشاورزیاصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلقالی بافی1383

سازمان امور عشایر ایران300300نوبهار قهرمانیصندوق کارآفرینی امیدمشکنی شهر قشالق نوری کندی یافت1مشگین شهراردبیلعشایری- دامداری 1384

1بیله سواراردبیلقالیبافی1385
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

گوگ تپه
صندوق کارآفرینی امید

نور احمد خیردار 

مغانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای گوردگل-بیله سوار1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گاو شیری1386
نور محمد مهر 

آور طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی718718

بانک کشاورزیاردبیل نمین عنبران خ دانش1نمیناردبیلگلیم و مسند1387
نورخانم 

عزیززاده عنبران
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت1388
نورسته غریب 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070
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صندوق کارآفرینی امیدنیر روستای دیم سقرلو- شهرستان 1نیراردبیلپرورش گاو شیری1389
نوروزعلی 

احمدپور
وزارت جهاد کشاورزی18301830

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1390
نوش آفرین 

جسور اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکنمین میناآباد1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو1391
نوشین آقاجانی 

میناآباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5مشگین شهراردبیل راسی500پرواربندی بره1392

بعد از - جاده روستای بیجق - مشگین شهر 

اولین خیابان خاکی - کارخانه کبریت سازی 

سمت راست

وزارت جهاد کشاورزی43204320نیوشا امینیبانک کشاورزی

1بیله سواراردبیلقالیبافی1393
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای گوردیگل –جعفرآباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نیکروز پرورشبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اجیرلو خیابان آراز1پارس آباداردبیلقالیبافی1394
نیلوفر حسن 

زاده اصل عالیجاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

110100نیلوفر مهریبانک کشاورزیپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی 1395
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای کله سر1نمیناردبیلگلیم بافی1396
نیمتاج شاه 

محمدی کله سر
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی1397
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

روحکندی
پست بانک

هاجر الهامی 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1398
انواع ملحفه و روبالشی به جز ملحفه بی بافت و لوازم 

پارچه ای مورد نیاز آشپزخانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000هاجر پروینصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای تکچی3پارس آباداردبیل

1بیله سواراردبیلقالیبافی1399
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

بابک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر محمدیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای عیوض لو1پارس آباداردبیلقالیبافی1400
هادی پورمردان 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

وزارت جهاد کشاورزی550550هادی علی پوربانک کشاورزیروستای ترزنق1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1401

1402
بره - دامداری عشایری گوسفند داشتی - عشایری 

. . . . .شیر و فرآورده های لبنی - پرواری 
سازمان امور عشایر ایران300300هاشم حاجبانیصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای چخماق چخور1مشگین شهراردبیل

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی1403
هاشمه مرادی 

گورانسراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1بیله سواراردبیلقالیبافی1404
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

بابک روستای زنده آباد
بانک توسعه تعاون

هایده سرافراز 

جانیار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100هل پری محرمیصندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای طولش1خلخالاردبیلگلیم بافی1405
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروح کندی1بیله سواراردبیل1گوسفند 1406
همت قلیزاده 

دره بیگ
وزارت جهاد کشاورزی484484

وزارت جهاد کشاورزی12001هوشمند رضازادهبانک کشاورزیروستای هیر1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل1407

پست بانکاردبیل گرمی انگوت روستای چنار1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داشتی1408
هوشنگ امین 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی778778

بانک کشاورزیروستای ایوریق-اردبیل 7اردبیلاردبیلپروار بندی دام گوساله1409
هوشنگ بابایی 

ثانی ایوریق
وزارت جهاد کشاورزی44004400

5بیله سواراردبیلپروش گاو شیری1410
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
وزارت جهاد کشاورزی49604960هوشنگ عبادیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی800800هوشنگ کسراییبانک کشاورزیشهریور1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری به روش اصالح نژاد1411

1کوثراردبیلگلیم بافی1412
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

چالگرود
100100وجیهه محرمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100وحید رضانژادپست بانکپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیلقالیبافی1413

بانک کشاورزیشهرستان نمین شهر آبی بیگلو روستای مرنی2نمیناردبیلانبار نگهداری محصوالت کشاورزی1414
وحید مجری 

مرنی
وزارت جهاد کشاورزی13501350

صندوق کارآفرینی امید400400وحیده محرمیصندوق کارآفرینی امیدروستای قصابه- مشگین شهر 24مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای نصیرآباد1415

3نمیناردبیلپرواربندی گوساله1416
اراضی شهر - بخش ویلکیج - شهرستان نمین 

آبی بیگلو
وزارت جهاد کشاورزی20002000ودود عادلصندوق کارآفرینی امید

پست بانکخلج4اردبیلاردبیلپرواری بندی گوساله دامداری صنعتی1417
ودود گوهر 

فروش
وزارت جهاد کشاورزی30001400

صندوق کارآفرینی امیدروستای بنه-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی1418
ولی جودی 

چوندرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید300300ولی قراریصندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار توسعه لوازم خانگی1419

وزارت جهاد کشاورزی900750یادگار ثاقبیبانک کشاورزیروستای دیمان- شهرستان نیر1نیراردبیلگوسفند داشتی1420

1421
کاشت اصولی و مهندسی گیاهان دارویی به مساحت 

 هکتار3حدود 
1گرمیاردبیل

روستای آلیله - شهرستان گرمی- استان اردبیل

و زنگبار
وزارت جهاد کشاورزی800800یاسر طالبی کالنبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای انار1مشگین شهراردبیلتولید فرش دستبافت1422
یاسر علی پور 

اناری
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070
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وزارت صنعت، معدن و تجارت7070یاسر محمدیبانک توسعه تعاونروستای اونار1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت1423

وزارت جهاد کشاورزی580580یاسر هوشیاربانک کشاورزیمشکین شهر1مشگین شهراردبیل کلنی350 به 250زنبور داری افزایش از 1424

بانک کشاورزیگرمی روستای ابراهیم کندی2گرمیاردبیلخرید کمباین جاندیر1425
یاور بایندور 

نوراله بیگلو
وزارت جهاد کشاورزی18501850

وزارت جهاد کشاورزی744744یاور تختیبانک کشاورزیروستای آقاکندی1بیله سواراردبیل(اصالح نژاد)گاوشیری1426

وزارت جهاد کشاورزی500500یاور حبیبیبانک کشاورزیخلخال خوجین1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1427

1بیله سواراردبیلقالیبافی1428
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100یاور سربازپست بانک

بانک کشاورزیصومعه1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری به روش اصالح نژاد1429

یاور 

فرهمندجهان 

خانملو

وزارت جهاد کشاورزی950950

بانک کشاورزیاردبیل عنبران روستای کلش1نمیناردبیلگلیم و مسند1430
یتر محمودزاده 

کلش
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیپارس آباد روستای حاج حاتم1پارس آباداردبیل(اصالح نژاد)پرورش گوسفند شیری1431
یداهلل صادق 

گیگلو
وزارت جهاد کشاورزی20861390

1432
بره پرواری شیر و -گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

تولیدات عشایری. . . . .تولیدات لبنی و 
سازمان امور عشایر ایران300300یداله قربانیصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای کوربالغ1مشگین شهراردبیل

1433
بره پرواری شیر و -گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

تولیدات عشایری. . . . .لبنی و 
1مشگین شهراردبیل

مشکین شهر بخش مرادلو روستای یوسف 

خانکندی
سازمان امور عشایر ایران300300یعقوب پورهدایتصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی54050یعقوب سلیمیبانک کشاورزیفاراب1کوثراردبیلگاو شیری1434

15بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1435
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

اودولو
وزارت جهاد کشاورزی1158011580یعقوب عطاییبانک کشاورزی

1بیله سواراردبیلقالیبافی1436
شهرستان بیله سوار دهستان - استان اردبیل

روستای سموکلوسفلی-انجیرلو
بانک توسعه تعاون

یکتاج حسین 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1437
شهرستان بیله سوارشهر - استان اردبیل

جعفرآباد روستای چالما کندی
بانک کشاورزی

یگانه آذر 

ساربانالر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی500500ینسر همتیپست بانکروستای فیروزآباد1کوثراردبیلپرواربندی بره1438

بانک کشاورزیروستای شیرین بالغ- شهرستان نیر1نیراردبیلگاو شیری1439
یوسف حشمتی 

شاهبالغی
وزارت جهاد کشاورزی851850
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وزارت جهاد کشاورزی13501350یوسف خانپورصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیر روستای قره شیران1نیراردبیلپرورش گاو شیری1440

بانک کشاورزیروستای قلعه جوق1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح شده1441
یوسف قهرمانی 

قلعه جوق
وزارت جهاد کشاورزی10701070

سازمان امور عشایر ایران300300یوسف محمدیصندوق کارآفرینی امید(تنگ)قشالق مرکوت 1مشگین شهراردبیلدامداری عشایری گوسفند داشتی1442

وزارت جهاد کشاورزی14401440یوسف معززصندوق کارآفرینی امیدروستای قره تپه- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش گاو شیری1443

1بیله سواراردبیل کابین1055طرح کمباین 1444
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای روحکندی- جعفراباد 
بانک کشاورزی

یوسف نوع خواه 

طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی12841284

بانک کشاورزیجعفراباد روستای هاوارکندی2بیله سواراردبیل1055خرید کمباین1445
یوسفعلی گل 

دوست جلودارلو
وزارت جهاد کشاورزی12841284

1بیله سواراردبیلقالیبافی1446
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

بابک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100یونس بهروزیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاوناردبیل نمین روستای گرمه چشمه3نمیناردبیلپرورش دام سبک1447
یونس نصیری 

گرمه چشمه
وزارت جهاد کشاورزی22672267

صندوق کارآفرینی امیدروستای آلهاشم علیا1خلخالاردبیل(گوسفندداری)پرورش دام سبک 1448
ابرار اصغری 

آلهاشم
سایر250250

سایر300300ابراهیم بدریبانک کشاورزیشاهرود روستای دشت اندر1خلخالاردبیلگوسفند داری1449

بانک کشاورزیمشکین شهر روستای پریخان1مشگین شهراردبیلگوسفند داری1450
ابراهیم برجعلی 

زاده
سایر250250

سایر500500ابراهیم پاداشصندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای قره قاسملو2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1451

سایر250250ابراهیم جوابخشبانک کشاورزیروستای بابک- بیله سوار 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1452

سایر500500ابراهیم سعادتیبانک توسعه تعاوناردبیل گرمی انگوت روستای آدم دره سی1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1453

سایر500500ابراهیم سیفیبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای قلی اوغلی1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1454

پست بانکثمرین- اردبیل 1اردبیلاردبیل(گوسفنداری  )دامداری 1455
ابراهیم صفرنژاد 

ثمرین
سایر500500

سایر250250ابراهیم محمدزادهبانک کشاورزیروستای خانه شیر- شهرستان نیر 2نیراردبیلگوسفنداری1456

بانک کشاورزیروستای درین کبود1گرمیاردبیلدامداری پرورش گوسفند1457
ابوالحسن پناهی 

درین کبود
سایر250250

سایر300300ابوطالب آقاییصندوق کارآفرینی امیدروستای خانقاه بفراجرد-حلحال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1458
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سایر500500احد بابایی ماراللوبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای قره آغاج علیا1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1459

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گرمخانه1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1460
احمد بابایی 

گرمخانه
سایر300300

سایر500500احمد خاکزادبانک توسعه تعاونروستای چلک- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلگاوداری1461

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای قلعه جوق1اردبیلاردبیلگاوداری1462
احمد دادخواه 

قلعه جوق
سایر500500

سایر300300احمد فرصتیبانک کشاورزیروستای لرد-بخش شاهرود -خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1463

سایر300300احمد محمدیبانک توسعه تعاونبیله سوار روستای مرادلو1بیله سواراردبیلگوسفنداری1464

بانک کشاورزیخلخال هشجین روستای ونن1خلخالاردبیلگوسفنداری1465
اردشیر درخشان 

سقزچی
سایر20022

1کوثراردبیلگاوداری1466
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

آفتابه
سایر250250اردشیر یزدانیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بران1پارس آباداردبیلدامداری1467
ارسالن بخشی 

زاده گبلو
سایر300300

بانک کشاورزیروستای زنگیر- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1468
اروجعلی بهجت 

زنگیر
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای تازه آباد1پارس آباداردبیلگوسفندداری1469
اژدر دولت خواه 

اجیرلو
سایر500500

سایر400400اژدر کیانی اجیرلوصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای ایازکندی1پارس آباداردبیلپرورش قوی بومی1470

سایر200200اسد شیرزادبانک توسعه تعاوننمین روستای خوش آباد1نمیناردبیلپرورش گوسفند1471

سایر500500اسرافیل فاضلیانبانک کشاورزیروستای خوجین- خلخال 2خلخالاردبیلپرورش دام سنگین1472

سایر300300اسکناس شاهیبانک کشاورزیبیله سوار روستای مرادلو1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1473

صندوق کارآفرینی امیدروستای ایده لو2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1474
اسالم آزادپور 

دمیرچی خرابسی
سایر500500

بانک توسعه تعاون-شهر جعفراباد 2بیله سواراردبیلپرورش گاوشیری1475
اسالم خاکی 

جلودارلو
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدخلیفه لو-جعفرآباد-بیله سوار-اردبیل2بیله سواراردبیلپرورش گاوشیری1476
اسالم شاه 

دوست کوربالغ
سایر500500

بانک توسعه تعاونشهرستان نیر روستای ییرسق2نیراردبیلگوسفنداری1477
اسالم عجول 

ویرثق
سایر250250

سایر500500اسالم مرادیپست بانک(عبدالرضا آباد)پارس آباد روستای قره قباق 1پارس آباداردبیلکشت محصوالت کشاورزی بذری1478

سایر400400اسماعیل رهبربانک توسعه تعاونروستای دیزج- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1479
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سایر400400اسماعیل صفریپست بانکروستای بیرق-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1480

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای قطارآباد1پارس آباداردبیلگوسفنداری1481
اسماعیل 

قنبرزاده بیگدیلو
سایر500500

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت هدیلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1482
اسمعیل ایمانی 

هدلو
سایر400400

بانک توسعه تعاونروستای الی- شهرستان نیر 2نیراردبیلگوسفند داری1483
اسمعیل شاهی 

مغانلو
سایر250250

سایر300300اشرف آزادیبانک کشاورزیبیله سوار روستای مرادلو1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1484

بانک کشاورزیشاهرود روستای تیل- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1485
اصحاب صمدی 

تیل
سایر250250

بانک توسعه تعاون-شهر جعفراباد 1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند شیری1486
اصغر پورتقی 

مغانلو
سایر400400

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای قلنج خانلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1487
اصغر فرجیان 

قلنج خانلو
سایر400400

بانک کشاورزیاصالندوز روستای پلنگلو1پارس آباداردبیلدامداری1488
اطلس اسداهلل 

نزاد
سایر400400

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای ننه کران3نمیناردبیلنانوایی1489
افسانه مرادی 

ننه کران
سایر350350

سایر500500افشین امیریپست بانکشریف بیگلو2اردبیلاردبیلپرورش گوسفند1490

سایر500500افشین آگاه تکلهپست بانک2پارس آباد روستای تکله کندی بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1491

سایر500500افشین شکاریصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلپرورش بوقلمون1492

سایر300300اکبر اصولی اودلوبانک کشاورزیبیله سوار روستای حاج الهوردی1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1493

سایر480480اکبر پاشاپوربانک توسعه تعاونخورش رستم هشجین2خلخالاردبیلمصنوعات چرمی1494

پست بانکپارس آباد روستای تازه آباد1پارس آباداردبیلگاوداری1495
اکبر حسین زاده 

اجیرلو
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدبیله سوار دهستان بابک2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1496
اکبر رشیدی 

جانیار
سایر500500

سایر350350اکبر عظیم پورپست بانکروستای خوجین- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1497

بانک کشاورزیخلخال هشجین سقزچی1خلخالاردبیلگوسفنداری1498
اکبر وثوقی 

کرکزلو
سایر200200

بانک توسعه تعاونروستای تولیر- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلگاوداری1499
اللهویردی پناهی 

تولیر
سایر300300

بانک توسعه تعاوناردبیل گرمی روستای قشالق تنگ1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری1500
الهویردی جاوید 

مغوان
سایر400400

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1501
روستای - بخش فیروز - شهرستان کوثر 

سلوکلو گل
بانک کشاورزی

الهویردی 

جعفری سلوکلو
سایر250100
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سایر300300الهویردی شاهینصندوق کارآفرینی امیدروستای ایلخچی علیا- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو1502

پست بانکاردبیل روستای وکیل آباد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1503
الهویردی ولی 

محمدی
سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای ایلوانق- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1504
الیاس احمد پور 

سنجبدله
سایر250250

سایر300300امدادعلی پرستوبانک توسعه تعاونروستای مورستان- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1505

صندوق کارآفرینی امیدهیر2اردبیلاردبیلزنبورعسل1506
امید خالقی 

نوشهر
سایر500500

سایر200200امید رحیمیبانک کشاورزیروستای کلستان علیا-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1507

بانک کشاورزیروستای یلوجه- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1508
امین رضایی 

یلوجه
سایر250250

بانک توسعه تعاونبخش ارشق روستای کلی علیا1مشگین شهراردبیلدامداری1509
امین سلیمی 

کلوعلیا
سایر250250

بانک کشاورزیروستای گورانسراب- خلخال1خلخالاردبیل(گوسفندداری)پرورش دام سبک 1510
امین نباتی 

گورانسرابی
سایر400400

پست بانکگل تپه2اردبیلاردبیلپرورش گوسفند1511
انور اسکندرزاده 

گل تپه
سایر500500

بانک کشاورزیروستای قشالق دیز- کلور - خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1512
انوش محبوبی 

دیز
سایر300300

بانک کشاورزیروستای چالماکندی1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1513
ایرج سلیمانی 

گبلو
سایر400400

سایر500500ایمان ماهربانک توسعه تعاونپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلگوسفنداری1514

بانک توسعه تعاونروستای بیرق-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1515
آدشیرین صفری 

بیرق
سایر300300

بانک کشاورزیبخش ارشق روستای خرابه رضی1مشگین شهراردبیلدامداری1516
آراسته جهانی 

عیسی لو
سایر250250

سایر300300آرام آقازادهصندوق کارآفرینی امیدروستای تولون- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلگوسفندداری1517

سایر250250آزاد رنجی کلوربانک کشاورزیشهر کلور-شاهرود -خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک و سنگین1518

بانک کشاورزیروستای کلی- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1519
آقاکشی نیک 

زاده
سایر300300

سایر250250آقامعلی عبدیبانک کشاورزینیر روستای سرخاب2نیراردبیلگوسفنداری1520

بانک کشاورزیدهستان انجیرلو- بیله سوار 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1521
آواد جاهد 

بیلداشی
سایر250250
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2نمیناردبیلپرواربندی بره1522
روستای - بخش ویلکیج - شهرستان نمین 

نیارق
سایر14001400آیت احمدیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250بابک باهوشصندوق کارآفرینی امیدروستای حور1نمیناردبیلپرورش زنبورعسل1523

سایر250250بابک شهامتبانک کشاورزیبخش ارشق شهر رضی1مشگین شهراردبیلدامداری1524

سایر500500بابک فرهادپورپست بانکپارس آباد روستای اولتان1پارس آباداردبیلگوسفنداری1525

سایر500500باغداگل خداپناهپست بانک2پارس آباد روستای تکله بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1526

بانک کشاورزیپارس آباد روستای حاج عوض قشالقی1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی1527
باالاحمد سمین 

تکله
سایر500250

سایر300300باالاوغالن آقازادهصندوق کارآفرینی امیدروستای تولیر- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو1528

سایر250250باهیر خواجویبانک کشاورزیبخش ارشق روستای شیخ عظیم لو1مشگین شهراردبیلدامداری1529

سایر250250بایرام صادقیبانک کشاورزیمشکین شهر روستای حرم سفلی1مشگین شهراردبیلگوسفند داری1530

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای پاراقشالق1پارس آباداردبیلگوسفندداری1531
بایرام عظیمی 

شاهعلی بیگلو
سایر500500

سایر500500بایرام فیروزیپست بانک1پارس آباد روستای تکله بخش 1پارس آباداردبیلپرورش گاو شیری1532

بانک کشاورزیاصالندوز روستای آق قباق2پارس آباداردبیلدامداری1533
برات سرخانی 

حاجی خواجه لو
سایر1000500

صندوق کارآفرینی امید2پارس آباد روستای تکله کندی بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1534
بستی شمشیری 

تکله
سایر500500

بانک کشاورزیروستای اندبیل- خلخال1خلخالاردبیلخرید ادوات کشاورزی1535
بشیر شهبازی 

اندبیل
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای جناقرد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1536
بشیر عبدالهی 

جناقرد
سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای اندبیل- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1537
بهبود طالبی 

چلنبر
سایر300300

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای باغشلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1538
بهرام جلیلی 

جوملو
سایر300300

1خلخالاردبیلزنبورداری1539
بخش - شهرستان خلخال-استان اردبیل

روستای لرد- شاهرود
سایر300300بهرام شیریبانک کشاورزی

سایر500500بهرام نظر گیگلوبانک توسعه تعاونپارس آباد اسالم آباد روستای اروج کندی1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی1540

1پارس آباداردبیلدامداری1541
استان اردبیل شهرستان پارس آباد 

شهراصالندوز روستای پلنگلو
بانک کشاورزی

بهزاد امانی 

حاجی خواجه لو
سایر500500
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بانک توسعه تعاونروستای مجره- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1542
بهزاد بنیادی 

مجره
سایر300300

پست بانکروستای اراللوی بزرگ2اردبیلاردبیلپرورش دام سنگین1543
بهزاد بیرامی 

آراللوی بزرگ
سایر500500

سایر500500بهزاد شیرزادصندوق کارآفرینی امیدبخش ثمرین1اردبیلاردبیل(گوسفنداری  )دامداری 1544

سایر300300بهزاد کریمیبانک توسعه تعاونروستای مزجین- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1545

بانک توسعه تعاونروستای کوزه تپراقلو3اردبیلاردبیلادوات کشاورزی1546
بهزاد نجف پور 

پیراقوم
سایر480480

سایر500500بهزاد نجفیبانک کشاورزیگرمی بخش انگوت روستای شهبازلو1گرمیاردبیلپرورش زنبورعسل1547

سایر300300بهزاد نعمتیبانک توسعه تعاونخلخال روستای مورستان1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1548

سایر500500بهمن اورنگپست بانک2پارس آباد روستای تکله بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1549

بانک توسعه تعاونبیله سوار روستای عالیشان کندی2بیله سواراردبیلگوسفنداری1550
بهمن جدی 

ساریخانبگلو
سایر500500

1کوثراردبیلزنبورداری1551
روستای زرج - بخش فیروز - شهرستان کوثر

آباد
بانک توسعه تعاون

بهمن رستمی 

زرج آباد
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای کوزه تپراقی1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال گرده گل و زهر زنبور عسل1552
بهمن نجف پور 

پیراقوم
سایر450450

صندوق کارآفرینی امیدروستای یلوجه- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1553
بهمن نوری 

یلوجه
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای گرمخانه- خلخال 1خلخالاردبیلزنبورداری1554
بهنام اصالنی 

گرمخانه
سایر300300

بانک کشاورزیروستای خلیفه لو1بیله سواراردبیلپرورش گاوشیری1555
بهنام ایرانی 

خلیفه لو
سایر350350

سایر300300بهنام بهروبانک کشاورزیبیله سوار روستای مرادلو1بیله سواراردبیلگوسفنداری1556

سایر300300بهنام پاسبانیبانک کشاورزیبیله سوار روستای مرادلو1بیله سواراردبیلگوسفنداری1557

سایر500500بهنام پاکدلصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای اوزون تیپه علیا1پارس آباداردبیلزنبور داری1558

سایر250250بهنام پناهیبانک کشاورزیروستای درین کیود- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گاو1559

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلگاوداری1560
بهنام سلیمان 

زاده
سایر500500

بانک کشاورزیبیله سوار روستای بیگ باغلو1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1561
بهنام سمندری 

بیگباغلو
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای بابک1بیله سواراردبیلگوسفنداری1562
بهنام شیرافکن 

طالش میکاییل
سایر300300

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستایسرو آغاجی1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1563
بهنام صابر سرو 

آغاجی
سایر300300

سایر144144بهنام عینیبانک کشاورزینمین روستای نوشنق1نمیناردبیلزنبورداری1564
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سایر300300بهنام فرجی کلیبانک کشاورزیروستای کلی1خلخالاردبیل(گوسفندداری  )پرورش دام سبک 1565

سایر400400بهنام مردانهبانک کشاورزیروستای بگ الی- شهر جعفراباد 10بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1566

صندوق کارآفرینی امیدروستای بفراجرد- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1567
بیان عباسی 

بفراجرد
سایر300300

سایر500500بیت اله شهبازیبانک کشاورزیآهو قلعه2اردبیلاردبیلپرورش گوسفند1568

سایر200200پرویز نجفی کزجبانک کشاورزیخلخال خورش رستم روستای کبودچی1خلخالاردبیلگوسفنداری1569

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بران علیا1پارس آباداردبیلبافندگی پوشاک با دستگاه خانگی1570
پروین بخشی 

زاده گبلو
سایر100100

سایر300300پناهعلی فرجیبانک کشاورزیروستای کلی1خلخالاردبیل(گوسفندداری)پرورش دام سبک1571

بانک کشاورزیاصالندوز1پارس آباداردبیلدامداری1572
پوالد عامری 

حاجی خواجه لو
سایر300300

سایر300300پوالد نورانی گبلوبانک کشاورزیاصالندوز روستای طاهر اباد1پارس آباداردبیلدامداری1573

سایر500500پویا شکریپست بانک2پارس آباد روستای تکله کندی بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1574

بانک کشاورزیاردبیل گرمی بخش موران روستای اوچ آغاج1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1575
تاپدوق بخشی 

اوچ آغاج
سایر300300

سایر250250تارویردی شیریبانک کشاورزیروستای تکانلو- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گاو1576

بانک توسعه تعاونروستای مورستان1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1577

تراشعلی 

غضنفری 

مورستان

سایر300300

سایر400400ترحم خاکپورصندوق کارآفرینی امیدجاده حاج امن- جعفراباد 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1578

سایر500400تقی جوالییپست بانکروستای علی آباد-خلخال2خلخالاردبیلپرورش دام سبک1579

صندوق کارآفرینی امیدروستای زرج آباد-بخش فیروز-شهرستان کوثر 1کوثراردبیلزنبورداری1580
تقی سیفی زرج 

آباد
سایر250250

سایر500500تقی کامل نیاپست بانکخلیل آباد2اردبیلاردبیلپرورش گاوشیری1581

سایر250250تقی نواییبانک کشاورزیبخش ارشق روستای جبارلو1مشگین شهراردبیلدامداری1582

1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی1583
پارس آباد شهرک آیت اله غفاری روستای 

طومار کندی
بانک کشاورزی

توکل سعادتی 

گیگلو
سایر500500

سایر250250توگل وجدیبانک توسعه تعاونروستای نظرعلی بالغی1بیله سواراردبیلپرورش گوسفندشیری1584

سایر300300ثریا صالیتبانک کشاورزیاصالندوز روستای ایدر1پارس آباداردبیلدامداری1585

سایر300300جابر آزادبانک توسعه تعاونروستای گلمعالی1بیله سواراردبیلپرورش زنبور عسل1586
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سایر500500جابر نادری تکلهبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای تکله عباس آباد علیا1پارس آباداردبیلگوسفنداری1587

بانک توسعه تعاونروستای ام آباد- بخش فیروز - شهرستان کوثر 1کوثراردبیلپرورش گوسفند1588
جبراییل خیری 

ام آباد
سایر250250

سایر400400جبراییل نوریبانک توسعه تعاونخلخال روستای بیرق1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1589

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای کنسول کندی1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1590
جعفر پاشاپور 

قونسولکندی
سایر500500

سایر300300جعفر خلیفیپست بانکخلخال روستای مصطفالو1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1591

سایر400400جعفر سفی زادهبانک توسعه تعاونروستای اونبیربیگلو- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داری1592

سایر400400جعفر گرانمایهبانک کشاورزیروستای گردگل1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1593

سایر500500جالل ابراهیمیبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای لکر آباد علیا1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1594

سایر300300جالل روستاییبانک کشاورزیخلخال کلور1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1595

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلدامداری1596
جلیل سجودی 

کور عباسلو
سایر300200

سایر400400جلیل عظیمیبانک توسعه تعاونروستای ارسون- خلخال1خلخالاردبیلزنبورداری1597

سایر500500جلیل محیرگیگلوبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلگاوداری1598

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای گوده کهریز1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1599
جمیله عباسیان 

مردان
سایر500500

بانک کشاورزیروستای مورستان1خلخالاردبیل(گوسفنداری)پرورش دام سبک 1600
جهان تیغ 

غالمی کلستان
سایر300300

بانک توسعه تعاونولی مملو1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1601
جهانبخش 

خاکی جلودارلو
سایر300300

سایر400400جواد ابریشمیپست بانکروستای گرمخانه-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1602

صندوق کارآفرینی امید2پارس آباد روستای تکله کندی بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1603
جواد شکری 

الطران
سایر500500

سایر300300جواد صحبتیصندوق کارآفرینی امیدروستای داودخانی- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1604

سایر300300جواد فتح اله زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای ایلوانق- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1605

سایر400400جواد میرزازادهبانک توسعه تعاونآبی بیگلو روستای نیارق1نمیناردبیلپرورش گوسفند1606

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای ثمرین1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامپروری1607
جیران رستم 

پورثمرین
سایر500500

سایر250250حاتم نجفیبانک توسعه تعاونشهرستان نیر روستای خانشیر2نیراردبیلگوسفند داری1608

بانک توسعه تعاونروستای اسکستان-شاهرود - خلخال1خلخالاردبیلتولیدی پوشاک1609
حاج بانو بدلی 

اسکستان
سایر300300

سایر300300حافظ نیک نژادبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای ایران آباد1پارس آباداردبیلکشت محصوالت کشاورزی بذری1610
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سایر300300حامد بایرام زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای جوراب- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش زنبور عسل1611

سایر500500حامد رهبریپست بانکآراللوی بزرگ2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری1612

سایر500500حامد سیفیپست بانکهیر2اردبیلاردبیلپرورش زنبورعسل1613

بانک کشاورزینمین روستای نوشنق1نمیناردبیلزنبورداری1614
حامد شعاع 

نوشنق
سایر150150

2بیله سواراردبیلگاوشیری1615
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای گوردیگل- جعفرآباد 
سایر500500حامد مهرآورپست بانک

سایر250250حامد نجاتی فربانک توسعه تعاونروستای نیلق- بخش مرکزی - شهرستان کوثر 1کوثراردبیلپرورش گوسفند1616

بانک توسعه تعاونروستای گرمخانه- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1617
حامد نصرتی 

گرمخانه
سایر300300

بانک توسعه تعاوناردبیل گرمی موران پرچین علیا1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری1618
حجت حسین 

زاده
سایر500500

بانک کشاورزیکرم کندی1بیله سواراردبیلپرورش گاوشیری1619
حجت فرجام 

علی بابالو
سایر400400

بانک کشاورزیروستای ایمیر2اردبیلاردبیلدامداری1620
حسام اصالنزاده 

قلی بیگلو
سایر500500

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بودجه علیا1پارس آباداردبیلدامداری1621
حسن ابراهمی 

کبلو
سایر500491

بانک کشاورزیروستای کلی1خلخالاردبیل(گاوداری  )پرورش دام سنگین 1622
حسن اصغری 

کلی
سایر300300

سایر300300حسن بهرو مرادلوبانک توسعه تعاونبیله سوار روستای مرادلو2بیله سواراردبیلدامداری1623

بانک توسعه تعاوناردبیل روستای قره تپه سبالن1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامپروری1624
حسن تیزچنگ 

جمادی
سایر500500

بانک توسعه تعاونبیله سوار روستای زرگر1بیله سواراردبیلدامداری1625
حسن حیدری 

زرگر
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان گرمی بخش موران روستای سیاوش1گرمیاردبیلپرورش گاو1626
حسن شرفی 

سیاوش
سایر400400

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1627
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

بنماران
بانک توسعه تعاون

حسن طالبی 

بنماران
سایر250250

سایر250250حسن علی زادهبانک کشاورزیبخش ارشق روستای لنگه بیز1مشگین شهراردبیلزنبورداری1628

سایر500375حسن کریم زادهبانک کشاورزی2پارس آباد روستای تکله کندی بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1629
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1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1630
روستای - شهرستان خلخال- استان اردبیل 

گورانسراب
بانک کشاورزی

حسن مرادزاده 

گورانسراب
سایر300300

پست بانکروستای سرخاب- شهرستان نیر 2نیراردبیلگوسفند داری1631
حسن نعمتی 

سرخاب
سایر250250

سایر300300حسنعلی اقتداربانک توسعه تعاوناردبیل گرمی انگوت روستای قلی اوغلو1گرمیاردبیلپرورش گاو1632

سایر300300حسین اجدادیبانک کشاورزیبخش شاهرود روستای لرد- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1633

سایر300300حسین احسانیبانک توسعه تعاونخلخال روستای یلوجه1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1634

سایر500500حسین پارساپست بانکپارس آباد روستای قطارآباد1پارس آباداردبیلگوسفنداری1635

1گرمیاردبیلپرورش گاو1636
بخش موران روستای - شهرستان گرمی 

کریملو هامارکند
سایر500500حسین جاللیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای خمس- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1637
حسین حق 

پرست
سایر200200

سایر250250حسین حیدریبانک کشاورزیروستای بوسجین- شهرستان نیر 2نیراردبیلگوسفند داری1638

1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1639
روستای بلوکانلو معروف به اوجقاز - خلخال 

علیا
سایر250250حسین رضاییبانک کشاورزی

سایر250250حسین صفویبانک کشاورزینیر روستای ایرنجی2نیراردبیلگوسفند داری1640

صندوق کارآفرینی امیدروستای طولش- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1641
حسین صیادی 

طولش
سایر300300

بانک کشاورزیروستای گزاز- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1642
حسین قدیری 

گزاز
سایر450450

پست بانکروستای مزجین- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1643
حسین کاظمی 

مزجین
سایر250250

سایر300300حسین محمدیبانک کشاورزیبیله سوار روستای مرادلو1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1644

پست بانکروستای بیرق-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1645
حسین محمدی 

بیرق
سایر350350

بانک توسعه تعاونبیله سوار روستای مرادلو2بیله سواراردبیلدامداری1646
حسین محمدی 

مرادلو
سایر480480

سایر300300حسین ملکیبانک کشاورزیروستای لمعه دشت- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1647

پست بانکاردبیل روستای وکیل آباد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1648
حسین نوبخت 

وکیل آباد
سایر500500

بانک کشاورزیروستای کهران- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1649
حقیقت محمدی 

کهران
سایر300300
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بانک کشاورزیروستای اجقاز- شهرستان نیر 2نیراردبیلگوسفند داری1650
حکمعلی الهامی 

اوجقاز
سایر295295

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای پیرایواتلو1پارس آباداردبیلگلخانه1651

حمداله 

جهانگیری 

قورتالر

سایر500500

پست بانکپارس آباد روستای تازه آباد1پارس آباداردبیلگاوداری1652
حمداله حسین 

زاده
سایر300300

بانک کشاورزیبخش ارشق روستای جبارلو1مشگین شهراردبیلدامداری1653
حمداله لوایی 

عیسی لو
سایر250250

سایر500500حمزه ایمانیپست بانکپارس آباد قشالق حاج ایمان کندی علیا1پارس آباداردبیلگوسفنداری1654

پست بانکبخش هیر2اردبیلاردبیلزنبورداری1655
حمید بشارت 

هیر
سایر500500

سایر250250حمید عابدی تیلبانک کشاورزیشاهرود روستای تیل1خلخالاردبیلگوسفند داری1656

سایر200200حمید قربانیبانک کشاورزیروستای کلی1خلخالاردبیل(گوسفنداری  )پرورش دام سبک 1657

بانک کشاورزیروستای گلوجه-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1658
حمیدرضا 

سعیدی
سایر250250

سایر500500حمیده بیداربانک کشاورزیروستای سالله- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1659

سایر300300حمیرا هادییبانک توسعه تعاونشاهرود روستای اسکستان- خلخال3خلخالاردبیلخیاطی و تولیدی پوشاک1660

سایر400400حیدرقلی فرجیبانک توسعه تعاونروستای کلی- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1661

سایر250250خاصه پورپناهیبانک کشاورزیبخش ارشق روستای خلیفه لو1مشگین شهراردبیلدامداری1662

بانک توسعه تعاونشهرستان روستای دیمان2نیراردبیلگوسفنداری1663
خان اوغالن علی 

پور
سایر250250

بانک کشاورزیاصالندوز روستای قهرمانلو1پارس آباداردبیلدامداری1664
خان اوغالن 

مالکی نیا
سایر300300

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای پاراقشالق1پارس آباداردبیلگاوداری1665
خدابخش 

محمودی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدروستای چالماکندی- شهر جعفراباد 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1666
خداشکر 

سلیمانی گبلو
سایر300300

بانک کشاورزیبخش ارشق روستای زکی لو1مشگین شهراردبیلدامداری1667
خداویردی 

حاتمی زکی لو
سایر250250

بانک کشاورزیروستای کرکرق2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری1668
خدیجه صفرزاده 

کرکرق
سایر501501

بانک کشاورزیخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1669
خیراله عسگری 

گورانسراب
سایر350350



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

بانک کشاورزیروستای روح کندی1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند شیری1670
خیراله نصیری 

آذر طالشمکاییل
سایر400400

بانک کشاورزیروستای خان باباکندی- شهر جعفراباد 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1671
داریوش اژدری 

زاده
سایر350350

بانک توسعه تعاونروستای زنگیر- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری1672
داریوش دولتی 

زنگیر
سایر500500

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1673
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

گنجگاه
بانک توسعه تعاون

داریوش محرمی 

گنجگاه
سایر250250

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1674
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

علی آباد
سایر200200داود الواری کیویبانک توسعه تعاون

سایر500500داود صبحی هیرصندوق کارآفرینی امیدهیر2اردبیلاردبیلزنبورداری1675

سایر300300داود فرزینبانک کشاورزیبیله سوار روستای مرادلو1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1676

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای روج کندی1پارس آباداردبیلگاوداری1677
داور اسمعیل 

زاده گیگلو
سایر500500

سایر250250داور جانفشارصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای آالدیزگه1نمیناردبیلپرورش بلدرچین1678

سایر500500داور رنجبرپست بانکبیله سوار روستای بابک2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1679

سایر300300داور عباسی بیرقپست بانکروستای بلیل- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش بوقلمون1680

بانک کشاورزیپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلگوسفنداری1681

دریانور 

کوهستانی قوجه 

بیگلر

سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای گورانسراب- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1682
دیانت صمدزاده 

گورانسرابی
سایر350350

بانک کشاورزیپارس آباد روستای صفرلو1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی1683
ذاکر نظرزاده 

گیگلو
سایر500500

سایر6060راحله یزدانیبانک کشاورزینمین روستای جید1نمیناردبیلتولیدی پوشاک1684

بانک توسعه تعاونروستای اینی سفلی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف1685
راضیه فالحی 

اینی علیا
سایر100100

سایر500500رامین عزیززادهپست بانکپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلگوسفندداری1686

سایر240240رامین عزیزیانبانک کشاورزیعنبران سفلی1نمیناردبیلزنبورداری1687

سایر400400رامین نادری تکلهبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای تکله عباس آباد علیا1پارس آباداردبیلزنبورداری1688

سایر300300رامین نعمتیصندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای ترزنق1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1689

سایر300300راهب عشقیبانک توسعه تعاونشهر جعفراباد1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند شیری1690

بانک کشاورزیروستای بوسجین- شهرستان نیر 1نیراردبیلگوسفنداری1691
ربعلی جعفری 

مهماندوست علیا
سایر300300
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بانک کشاورزیروستای خوجین- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1692
رجبعلی عظیم 

پور خوجین
سایر400400

سایر300100رحمن علی پوربانک کشاورزیروستای ترزنق1خلخالاردبیل(گوسفندداری)پرورش دام سبک 1693

سایر500500رحیم اسگندرزادهپست بانکآراللوی بزرگ2اردبیلاردبیلپرورش گوسفند1694

صندوق کارآفرینی امیدروستای پرچین سفلی- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو1695
رحیم بدر 

پرچین سفلی
سایر400400

پست بانکپارس آباد روستای اسماعیل کندی1پارس آباداردبیلکشت محصوالت کشاورزی بذری1696
رحیم چراغی 

اجیرلو
سایر500500

سایر250250رحیم مرشدیبانک کشاورزیمشکین شهرروستای آقبالغ1مشگین شهراردبیلگوسفند داری1697

1خلخالاردبیلزنبورداری1698
- کوی الله - نرسیده به خوجین - خلخال 

629پالک  - 2الله 
بانک توسعه تعاون

رسول احدی 

نساز
سایر300300

بانک کشاورزیمشکین شهر روستای کویج2مشگین شهراردبیلگوسفند داری1699
رسول صدری 

کویجی
سایر250250

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1700
روستای - بخش مرکزیر - شهرستان کوثر 

چالگرود
بانک توسعه تعاون

رسول فرزانه 

چالگرود
سایر250250

سایر500500رضا اژدری جانیاربانک کشاورزیروستای خان باباکندی1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1701

سایر300300رضا پرتوی شالبانک کشاورزیشاهرود روستای شال1خلخالاردبیلدامداری1702

بانک کشاورزیشهر جعفراباد1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1703
رضا چرخ زن 

اردبیل
سایر250250

پست بانکاردبیل روستای وکیل آباد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1704
رضا خانزاده 

وکیل آباد
سایر500500

سایر250250رضا ستودهپست بانکروستای گوگ تپه- بیله سوار 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1705

صندوق کارآفرینی امیدروستای وکیل اباد1اردبیلاردبیل(گوسفنداری  )دامداری 1706
رضا عابدی 

وکیل اباد
سایر500500

بانک کشاورزیشاهرود روستای کرین1خلخالاردبیلدامداری1707
رضا عباس پور 

تمرین
سایر300300

سایر300300رضا نجمیبانک توسعه تعاونروستای یلوجه- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1708

سایر300300رضا ولی زادهبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای قلی اوغلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1709

سایر100100رقیه معصومیبانک توسعه تعاونروستای اندبیل- خلخال1خلخالاردبیلخیاطی1710

بانک کشاورزیخلخال روستای یلوجه1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1711

رمضان علی 

مشکی شیخ 

جانلو

سایر325325
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سایر300300رمضان مرادییانبانک کشاورزیاصالندوز روستای بران علیا1پارس آباداردبیلدامداری1712

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1713
روستای -بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

گنجگاه
بانک توسعه تعاون

روح اله ایرانی 

گنجگاه
سایر250250

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای چای گرمی1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1714
روح اله تقوی 

جدا
سایر500500

بانک کشاورزینیر بخش کوراییم روستای امین لو2نیراردبیلگوسفنداری1715
روح اله لطفی 

امین لو
سایر250250

پست بانکبخش هیر2اردبیلاردبیلپرورش و نگهداری زنبور عسل1716
روشن 

پورحسینقلی
سایر500500

سایر500500ریحانه خاکپوربانک کشاورزیاراللوی بزرگ2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری1717

بانک کشاورزیبخش ارشق روستای دوه چی علیا1مشگین شهراردبیلدامداری1718
زاهد خوران دوه 

چی
سایر250250

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بودجه سفلی1پارس آباداردبیلدامداری1719
زرتاب آرزومند 

خیاولو
سایر500500

سایر200200زهرا بدلیبانک توسعه تعاونروستای علی آباد-خلخال1خلخالاردبیلخیاطی1720

سایر300300زهرا حسنیصندوق کارآفرینی امیدروستای درمانلو- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو1721

سایر100100زینب اسالمیپست بانکنمین عنبران سفلی1نمیناردبیلتولید کیف سنتی1722

سایر250250ساالر احدی زناببانک کشاورزیروستای زناب- بخش فیروز - شهرستان کوثر 1کوثراردبیلپرورش گوسفند1723

سایر250250ساالر یزدانیبانک توسعه تعاوننیر روستای توتوسیز2نیراردبیلگوسفند داری1724

سایر400400سپیده خداییبانک کشاورزیاصالندوز روستای پلنگلو1پارس آباداردبیلدامداری1725

پست بانکاردبیل روستای شیخ احمد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1726
سجاد اشرفی 

شیخ احمد
سایر500500

سایر250250سجاد آذرنیابانک توسعه تعاونروستای شویر-بخش مرکزی - شهرستان کوثر 1کوثراردبیلپرورش گوسفند1727

1گرمیاردبیلپرورش گاو1728
استان اردبیل شهرستان گرمی روستای اینی 

وسطی
سایر300300سجاد دولتخواهصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای اورنج1نمیناردبیلزنبورداری1729
سجاد روح اله 

زاده
سایر300300

بانک کشاورزیروستای الکش-شاهرود - خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1730
سجاد طوسی 

کهل
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای روستای قطارآباد1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی1731
سجاد قاسمی 

فرد بیگدیلو
سایر500500

سایر300300سجاد محمدپورصندوق کارآفرینی امیدروستای اناویز- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1732

سایر400400سجاد منصوریبانک توسعه تعاوننمین آبیبیگلو روستای آرخازلو1نمیناردبیلپرورش گوسفند1733

سایر500300سجاد میرزاییبانک کشاورزیاصالندوز روستای عیوضلو1پارس آباداردبیلگاو شیری و گوشتی1734

سایر500500سجاد یعقوبیپست بانکزردآلو2اردبیلاردبیلپرورش گوسفند1735
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1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داشتی1736
اردبیل شهرستان گرمی بخش انگوت روستای 

اصغرخانلو
سایر500500سخاوت رحیمیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای پروچ- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1737
سرخوش جلیل 

زاده
سایر250250

1بیله سواراردبیلکشت نهال1738
روستای اوجاق - دهستان انجیر لو - بیله سوار 

قشالق
بانک کشاورزی

سردار دشتی 

ارزنه
سایر150150

بانک کشاورزیروستای داشبالغ2بیله سواراردبیلپرورش گاوشیری1739
سردار صمدی 

پتولقا
سایر500500

سایر400400سعادت دولتیبانک کشاورزیروستای بیرق-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1740

سایر500500سعید اشرفیصندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی بخش موران روستای وانسفلی1گرمیاردبیلگاوداری1741

سایر300300سعید تیموریصندوق کارآفرینی امیدحاج سیمان کندی1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند1742

پست بانکروستای خوجین- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1743
سعید حسین 

دخت خوجین
سایر400400

بانک توسعه تعاوناردبیل روستای جناقرد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامپروری1744
سعید رستمی 

جناقرد
سایر480480

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1745
روستای زرج - بخش فیروز - شهرستان کوثر 

آباد
بانک کشاورزی

سعید رستمی 

زرج آباد
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای سنجبدله- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1746
سعید عزتی 

سوران
سایر480480

سایر400400سالمت پاکزادبانک کشاورزیروستای قبادکندی- شهر جعفرآباد 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1747

سایر250250سالمت فرجامبانک کشاورزیمشکین شهر روستای دستگیر2مشگین شهراردبیلگوسفند داری1748

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای قره تپه1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1749
سالمت فرزانه 

قره تپه
سایر500500

پست بانکقیه چمن2اردبیلاردبیلگاو شیری1750
سلیم شوری قیه 

چمن
سایر500500

بانک کشاورزیاصالندوز روستای عیوضلو1پارس آباداردبیلپرورش گاو شیری و گوشتی1751
سلیم اسگندری 

انگوت
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای گللو1نمیناردبیلخیاطی1752
سمیه بخشی 

گللو
سایر100100

سایر200200سمیه فرهادیصندوق کارآفرینی امیدروستای گورانسراب- خلخال 1خلخالاردبیلخیاطی1753

بانک کشاورزیروستای گورانسراب- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1754
سهراب حافظ 

شیرازی
سایر300300

بانک کشاورزیهشجین شهرک گهراز1خلخالاردبیلگوسفنداری1755
سهراب شیری 

گهراز
سایر200200
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سایر150150سونیا پورمیرزاییصندوق کارآفرینی امیدخورش رستم هشجین1خلخالاردبیل(قالی بافی   )فرش بافی ابریشم 1756

سایر500500سیدعلی صفویپست بانکروستای کوهساره2اردبیلاردبیلپرورش زنبور به روش نوین1757

سایر400400سیاره اسدیبانک کشاورزیروستای گورانسراب1خلخالاردبیل(گاو شیری)پرورش دام سنگین 1758

بانک توسعه تعاونروستای شلوه علیا- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو1759
سیامک کرامت 

سیاوش
سایر400400

بانک توسعه تعاونپارس اباد روستای تپراق کندی1پارس آباداردبیلگاوداری1760
سیامک 

گیگلودوشانلو
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی انگوت روستای چات قشالق1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1761
سیامک میرزاپور 

قوجه بیگلو
سایر500500

بانک کشاورزیآقامعلی کندی- شهر جعفراباد 2بیله سواراردبیلپرورش گوسفند شیری1762
سیامک نیرومند 

بابالو
سایر500500

بانک کشاورزیروستای آلهاشم علیا1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1763
سید ابوطالب 

عزیزی الهاشم
سایر300300

بانک کشاورزیبخش ارشق روستای سیدبیگلو1مشگین شهراردبیلدامداری1764
سید اسالم میر 

تیموری
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای یوزناب- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1765
سید بهاءالدین 

شکوهی یوزناب
سایر400400

بانک توسعه تعاوناردبلی گرمی موران روستای هادی بیگلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1766
سید بهزاد لطفی 

هادی بیگلو
سایر400400

بانک توسعه تعاونشاهرود روستای شال- خلخال1خلخالاردبیلپرورش شتر مرغ1767

سید تقی خالص 

زاده قلعه 

رودخانی

سایر480480

سایر500500سید حاتم اکبریبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای لکر آباد1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1768

بانک کشاورزیروستای آلهاشم علیا- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1769
سید حسین 

موسوی
سایر300300

1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1770
اردبیل شهرستان گرمی بخش انگوت روستای 

شاه تپه سی
بانک توسعه تعاون

سید رحیم 

سیدی
سایر400400

بانک توسعه تعاوناستان اردبیل شهرستان گرمی روستای تولون1گرمیاردبیلپرورش گوسفند-دامداری1771
سید سیروس 

دشتی تولون
سایر500500

بانک کشاورزیروستای آلهاشم علیا1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1772
سید عمران 

کبیری الهاشم
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای الهاشم- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1773
سید محسن 

شکری آلهاشم
سایر300300

پست بانکشاهرود روستای شال- خلخال1خلخالاردبیلزنبورداری1774
سید محمدباقر 

خاتمی
سایر300250
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بانک کشاورزیروستای الهاشم سفلی- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1775
سید مرتضی 

کالمی آلهاشم
سایر400400

بانک توسعه تعاونروستای خان شیر- نیر 2نیراردبیلگوسفند داری1776
سید نادر 

قاسمیان
سایر250250

بانک کشاورزیشهر کلور-شاهرود -خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1777
سید نصراله 

جمالی کلوری
سایر400400

پست بانکروستای خوجین- خلخل 1خلخالاردبیلخردکن ضایعات1778
سید هادی 

محمودی
سایر300300

1خلخالاردبیل راسی5پرورش گاوشیری 1779
روستای - شهرستان خلخال- استان اردبیل

گورانسراب
بانک کشاورزی

سیدحسن 

میررحمتی
سایر265265

بانک توسعه تعاونروستای تولون- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلدامداری گوسفندداری1780
سیدعلی حسین 

زاده تولون
سایر500500

1کوثراردبیلپروش گوسفند1781
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

هریس
سایر250250سیدعلی عظماییصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای اینی سفلی- گرمی1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1782
سیدقاسم 

رشتبرزاده
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای خانقاه سادات- خلخال3خلخالاردبیلخیاطی1783
سیدمحسن 

ابرارزاده خانقاه
سایر200200

بانک کشاورزیشاهرود روستای طهارمدشت- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1784
سیده حمیده 

خالصی
سایر300300

1کوثراردبیلگوسفندداری1785
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

چالگر
بانک توسعه تعاون

سیدوجه اله 

امجدی کیوی
سایر250250

سایر250250سیف اله فرجیبانک کشاورزیبخش ارشق روستای رحیم بیگلو سفلی1مشگین شهراردبیلدامداری1786

بانک توسعه تعاونروستای کله سر- شهرستان نمین - اردبیل 1نمیناردبیلگوسفنداری1787
سیفعلی نجف 

زاده کریم کندی
سایر400400

سایر300300سیم زر اسبقیبانک کشاورزیاصالندوز روستای بران علیا1پارس آباداردبیلدامداری1788

صندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای زرگر1بیله سواراردبیلگوسفنداری1789
شاپور صوری 

زرگر
سایر300300

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1790
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

پیرزمان
سایر250250شاپور قاسمیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500شاپور لشگریبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیلکارگاه شیرینی پزی1791

بانک کشاورزیروستای لمعه دشت- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1792
شاهرخ بنیادی 

لمعه دشت
سایر500500

سایر500500شجاعت افروزبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای ملت آباد1پارس آباداردبیلگوسفندداری1793
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سایر250250شکر محمودیبانک کشاورزیمشکین شهر شهر قصابه1مشگین شهراردبیلگوسفند داری1794

سایر500500شکور آدیگوزلیصندوق کارآفرینی امیدروستای اجیرلو- پارس اباد1پارس آباداردبیلپرورش قارچ1795

سایر500500شمسعلی اصالنیبانک کشاورزیشهرستان گرمی روستایی وان علیا1گرمیاردبیلپرورش گاو1796

بانک توسعه تعاوناردبیل گرمی بخش موران روستای اکبر آباد1گرمیاردبیلدامداری1797
شمسعلی 

صمدی شلوه علیا
سایر400400

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای جناقرد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامپروری1798
شمسعلی 

محمدی جناقرد
سایر500500

1پارس آباداردبیلگاوداری1799
پارس آباد جنب شهرک غفاری روستای 

طومارکندی
بانک توسعه تعاون

شهرام طوماری 

گیگلو
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای ایمچه1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1800
شهرام مالک 

ایمچه
سایر500500

1کوثراردبیلگوسفندداری1801
 –بخش مرکزی - اردبیل شهرستان کوثر

روستای شویر
بانک کشاورزی

شهرام نوروزی 

شویر
سایر250250

سایر300300شهروز جوادیصندوق کارآفرینی امیدروستای اجاق االزار- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلگوسفندداری1802

پست بانکپارس آباد روستای محمود آباد طالقانی1پارس آباداردبیلگاوداری1803
شهروز سرمدی 

آذرمغانلو
سایر500500

بانک توسعه تعاونخورش رستم هشجین روستای آهو1خلخالاردبیلصنایع دستی1804
شهریار چهره 

سای جنگی
سایر150150

سایر500500شهریار حبیبیبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای گوشلو1پارس آباداردبیلگاوداری1805

بانک توسعه تعاونپارس آباد اسماعیل کندی1پارس آباداردبیلگوسفندداری1806
شهریار فرج زاده 

اجیرلو
سایر500500

پست بانکجعفراباد- حاج سواد 1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند شیری1807
شهزاد سرافراز 

جانیار
سایر300300

سایر300300شهناز اصالنیبانک کشاورزیروستای مزجین- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1808

بانک کشاورزیشهر جعفراباد2بیله سواراردبیلکشاورزی زراعت1809
شهناز دشتی 

سادات
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدهیر2اردبیلاردبیلزنبورداری1810
شهنام خالقی 

نوشهر
سایر500500

بانک کشاورزیروستای لنبر- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1811
شیرمحمد 

جعفری لنبر
سایر500500

سایر250250صابر بهمنیبانک توسعه تعاونمشکین شهر روستای آغبالق1مشگین شهراردبیلگوسفند داری1812

بانک توسعه تعاوناردبیل گرمی مرکزی روستای حسی کندی1گرمیاردبیلزنبورداری1813
صابر عالیی 

حسی کندی
سایر500500

سایر500200صابر وکیلیبانک کشاورزیروستای خوجین1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1814
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سایر500500صادق احدیبانک توسعه تعاوناردبیل روستای عموقین1اردبیلاردبیلپرورش بوقلمون1815

سایر500500صالح شهریارصندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی انگوت روستای زیوه1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1816

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای عباسعلیلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1817
صدیقه یوسفی 

عباسعلی لو
سایر500500

بانک کشاورزینمین روستای فتح مقصود1نمیناردبیلپرورش گوسفند1818
صفر علی آقا 

غفاری پیله رود
سایر400400

سایر250250صفر قدیمیبانک کشاورزیبخش ارشق روستای شیخ عظیم لو1مشگین شهراردبیلدامداری1819

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای کوالنکوه1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1820
صفر منافی 

کوالنکوه
سایر500500

1پارس آباداردبیلدامداری1821
استان اردبیل شهرستان پارس اباد مغان بخش 

اصالندوز روستای بران سفلی
بانک کشاورزی

صمد سجودی 

کورعباسلو
سایر500500

بانک کشاورزیروستای پیره خلیل- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1822
صونا سیفی پره 

خلیل
سایر500500

سایر500500صیاد عزیزیبانک کشاورزیبخش موران روستای باقرلو- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گاو1823

بانک کشاورزیاصالندوز روستای طاهر اباد1پارس آباداردبیلدامداری1824
صیاد قلی یان 

گبلو
سایر300300

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1825
روستای -بخش مرکزی - شهرستان کور 

گنجگاه
بانک توسعه تعاون

صیاد ولیزاده 

گنجگاه
سایر250250

سایر300300ضربعلی نوروزیبانک کشاورزیروستای یلوجه- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1826

بانک توسعه تعاونقشالق حاج محمد1بیله سواراردبیلپرورش گاوشیری1827
ضیاء دانش 

مقدم قوجه بیگلو
سایر350350

بانک کشاورزیشهر جعفراباد1بیله سواراردبیلزراعت و کشاورزی1828
طالب امامقلی 

زاده تکله
سایر250250

سایر300300طاهر فرجی ترکبانک کشاورزیروستای ترک- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1829

سایر400400طریقت جاهدیبانک توسعه تعاوننمین دهستان حور1نمیناردبیلپرورش گوسفند1830

سایر250250ظهیر محمدیبانک کشاورزیروستای لمعه دشت-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک وسنگین1831

سایر400400عادل امامیبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای جهانگیرلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1832

پست بانکروستای گندیشمین. اردبیل 1اردبیلاردبیل(پرورش گوسفنداری  )دامداری 1833
عارف افضلی 

گندیشمین
سایر500500

بانک توسعه تعاونجعفراباد1بیله سواراردبیلپرورش گوسفندشیری1834
عارف باالزاده 

کهلک بالغی
سایر400400

سایر510500عالم شکریانبانک کشاورزیاصالندوز روستای پلنگلو2پارس آباداردبیلدامداری1835
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پست بانکروستای خلیفه لو2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1836
عالمه فرزانه 

خلیفه لو
سایر500500

بانک کشاورزیبخش ارشق روستای رحیم بیگلو سفلی1مشگین شهراردبیلدامداری1837
عباس اسم زاده 

رحیم بیگلو
سایر250250

بانک کشاورزیروستای گلوجه1خلخالاردبیلپرورش زنبورداری عسل1838
عباس پورمحمد 

گلوجه
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای نوده- بخش مرکزی - شهرستان کوثر 1کوثراردبیلپرورش گوسفند1839
عباس حسینی 

نوده
سایر250250

بانک کشاورزیخورش رستم روستای نمهیل1خلخالاردبیلزنبورداری1840
عباس حیدری 

نمهیل
سایر200200

سایر500500عباس خوشکامبانک کشاورزیاصالندوز روستای تقی کندی- پارس آباد 1پارس آباداردبیلدامداری1841

بانک کشاورزیبخش ارشق روستای دوه چی علیا1مشگین شهراردبیلدامداری1842
عباسقلی کامران 

شیخ محمدلو
سایر250250

بانک کشاورزیاردبیل روستای باروق1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1843
عبدالرحمان 

آقاپور باروق
سایر500150

بانک توسعه تعاونروستای قهرمانلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1844
عبدالعلی زاهدی 

تپه
سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای یلوجه-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1845
عبدالمناف 

غفاری یلوجه
سایر300300

بانک کشاورزیمشکین شهرروستای آلنی1مشگین شهراردبیلگوسفند دای1846
عبداله آقایی 

آلنی
سایر250250

سایر300300عبداله برقیبانک کشاورزیروستای کالنسرا- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو1847

سایر200200عدالت زندگانیبانک کشاورزیخورش رستم هشجین روستای برندق1خلخالاردبیلگوسفنداری1848

سایر400400عزیز اله دهقانبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای کناب1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1849

سایر250250عزیز رهنمابانک کشاورزیبخش ارشق روستای خلیفه لو1مشگین شهراردبیلدامداری1850

سایر5050عزیزه برزگرصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای سربند1نمیناردبیلگلیم بافی1851

پست بانکروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1852
عزیزه عبداللهی 

پریخانی
سایر100100

بانک توسعه تعاونروستای شورقویی2بیله سواراردبیلپرورش گوسفندشیری1853
عسگر اسمخانی 

قره چی علیا
سایر500500

بانک کشاورزیبیله سوار روستای بابک1بیله سواراردبیلگوسفنداری1854
عسگر دلیر 

طالشمکائیل
سایر300300

سایر250250عسگر شاهیبانک توسعه تعاونبخش ارشق روستای کلی سفلی1مشگین شهراردبیلدامداری1855
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سایر500500عسگر منافی هیربانک کشاورزیاردبیل شهرستان هیر2اردبیلاردبیلپرورش زنبور عسل1856

سایر250250عسگر نصیرپوربانک توسعه تعاونشهرستان نیر روستای مجمیر2نیراردبیلگوسفنداری1857

سایر300300عطا مردوار اودلوصندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای حاج الهوردی قشالقی1بیله سواراردبیلگوسفنداری1858

بانک توسعه تعاونروستای آغجران1بیله سواراردبیلپرورش گوسفندشیری1859
عطاخان 

نورخواجوی
سایر350350

پست بانکآراللوی بزرگ2اردبیلاردبیلپرورش گاوشیری1860
عقیل رحیمی 

آراللوی بزرگ
سایر500500

بانک کشاورزیروستای تیل-شاهرود -خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1861
علی ابراهیمی 

تیل
سایر300300

سایر500500علی احدیبانک توسعه تعاونروستای القناب- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1862

پست بانکپارس آباد روستای تپراق کندی1پارس آباداردبیلگاوداری1863
علی ادهمی 

گیگلو
سایر500500

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای تپراق کندی1پارس آباداردبیلگوسفنداری1864
علی ادهمی 

گیگلو
سایر500500

سایر500500علی اژدری زادهبانک کشاورزیروستای خان باباکندی1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1865

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای خیارک1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1866
علی اسمعیل 

زاده خیارک
سایر500500

سایر500500علی اصغر روحیبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای شیخ رضی1گرمیاردبیلپرورش زنبور عسل1867

1کوثراردبیلزنبورداری1868
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

فاراب
سایر250250علی افضل فارابصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای مجره- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1869
علی الماسی 

مجره
سایر200200

صندوق کارآفرینی امیداردبیل بخش ثمرین1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1870
علی آقاحسنی 

ثمرین
سایر500500

سایر500500علی بابازاده تکلهبانک کشاورزی2پارس آباد روستای تکله کندی بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1871

سایر400400علی بهرو مرادلوپست بانکبیله سوار روستای مرادلو1بیله سواراردبیلگوسفنداری1872

بانک توسعه تعاونبیله سوار روستای بابک1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1873
علی پاسدار 

جلودار
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای درین کبود- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلدامپروری گوسفندداری1874
علی پناهی 

درین کبود
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای درمانلو- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو1875
علی پورزارعی 

درمانلو
سایر300300

بانک توسعه تعاونبیله سوار روستای حاج امن2بیله سواراردبیلگوسفنداری1876
علی توگلی 

طالشمکائیل
سایر500500
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سایر400400علی جدیبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای داشقاپو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1877

صندوق کارآفرینی امیدروستای اکبرآباد- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلزنبورداری1878
علی حسین زاده 

بیوگ آقالو
سایر400400

سایر250250علی حقی ناوندبانک توسعه تعاونروستای ناوند- بخش فیروز - شهرستان کوثر 1کوثراردبیلپرورش گوسفند1879

بانک توسعه تعاونروستای اناویز- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1880
علی خالق پور 

اناویز
سایر300300

سایر250250علی خالقیبانک توسعه تعاونخورش رستم هشجین1خلخالاردبیلکشت زعفران1881

سایر400400علی دنیادیدهبانک کشاورزینمین روستای دگرماندرق1نمیناردبیلپرورش گوسفند1882

1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی1883
پارس آباد شهرک آیت اله غفاری روستای 

1ابراهیم کندی شماره 
سایر300300علی راستیانبانک کشاورزی

بانک کشاورزیخلیفه لو1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند شیری1884
علی رضا ایرانی 

خلیفه لو
سایر300300

سایر300300علی زمردیصندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای بابک1بیله سواراردبیلدامداری1885

سایر400400علی شاکریصندوق کارآفرینی امیدروستای سیدکندی- گرمی1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1886

بانک کشاورزی2پارس آباد روستای تکله کندی بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1887
علی شکور 

عنایتی تکله
سایر500500

سایر300300علی صادقی کلیبانک کشاورزیروستای کلی1خلخالاردبیل(گوسفنداری  )پرروش دام سبک 1888

بانک توسعه تعاونبیله سوار روستای زرگر1بیله سواراردبیلگوسفنداری1889
علی صباحی 

زرگر
سایر200200

سایر400400علی صمدزادهپست بانکاورتاداغ عین آلی صمد1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1890

سایر500500علی صوریبانک توسعه تعاونروستای دمیرچی علیا- بخش موران - گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1891

بانک توسعه تعاونروستای کله سر- شهرستان نمین 1نمیناردبیلپرورش بلدرچین1892
علی طهماسب 

کله سر
سایر500500

سایر300300علی عزیزنژادبانک توسعه تعاونبیله سوار روستای بابک1بیله سواراردبیلدامداری1893

بانک کشاورزیروستای یلوجه- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1894
علی علیزاده 

یلوجه
سایر300300

سایر300300علی کسراییبانک توسعه تعاونروستای لرد-شاهرود -خلخال1خلخالاردبیلزنبورداری1895

بانک کشاورزیاستان اردبیل شهرستان گرمی روستای بنه1گرمیاردبیلگوسفندداری1896
علی محمدزاده 

بنه
سایر300300

پست بانکاردبیل بخش ثمرین1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1897
علی محمدی 

ثمرین
سایر500500

پست بانکروستای علی آباد-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1898
علی محمودپور 

علی آباد
سایر300300
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صندوق کارآفرینی امیداردبیل نمین روستای پته خور1نمیناردبیلپرورش بوقلمون1899
علی مقصودی 

پته خور
سایر200200

بانک کشاورزیروستای شال- شاهرود - خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1900
علی میرزا 

جمشیدی شال
سایر150150

سایر250250علی میکاییلیبانک توسعه تعاونروستای آلهاشم علیا- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1901

سایر500500علی نامورصندوق کارآفرینی امیدکریق2اردبیلاردبیلپرورش گاوشیری1902

1کوثراردبیلگوسفند داری1903
روستای زرج - بخش فیروز - شهرستان کوثر 

آباد
سایر250250علی نعمتیبانک کشاورزی

1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1904
روستای - شهرستان خلخال- استان اردبیل

یلوجه
سایر300300علی نوری یلوجهصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونبخش ارشق روستای قوشه سفلی1مشگین شهراردبیلدامداری1905
علی همرنگ 

قوشه سفلی
سایر250250

سایر480480علیجان علی زادهبانک توسعه تعاونروستای ترک- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1906

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1907
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

سوره برق
سایر200200علیرضا قلی پورصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای انجیرلو1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1908
علیرضا لطفی 

اجیرلو
سایر300300

بانک کشاورزیاصالندوز خیابان ولیصر1پارس آباداردبیلدامداری1909
عمران باوفا کور 

عباسلو
سایر500500

پست بانکپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلگاوداری1910
عمران پاسبان 

بگدیلو
سایر500500

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای گوده کهریز1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1911
عنبر علیزاده 

گوده کهریز
سایر500500

بانک کشاورزیروستای بیرق1خلخالاردبیل(گوسفندداری)پورش دام سبک 1912
عنبرتاج نصیری 

ترزنق
سایر200200

پست بانکخورش رستم هشجین روستای مزرعه1خلخالاردبیلپرورش ماهی1913
عوض محمدی 

کزج
سایر500500

سایر300300عوض مصدقبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای کوراماللو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1914

سایر300300عیسی عسگریبانک توسعه تعاونبیله سوار روستای زرگر1بیله سواراردبیلگوسفنداری1915

بانک توسعه تعاونروستای آتشگاه. سرعین . اردبیل 1سرعیناردبیلپرورش گوسفند1916
عیسی مزین 

آتشگاهی
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای دگرماندرق1نمیناردبیلپرورش زنبورعسل1917
غضنفر اکبری 

دگرماندرق
سایر300300

سایر300300غفار کسرایی لردبانک توسعه تعاونروستای لرد-شاهرود -خلخال1خلخالاردبیلزنبورداری1918

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای حالج آباد1پارس آباداردبیلگاوداری1919
غفور نوراله زاده 

اجرلو
سایر500500
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سایر500500غالمرضا پاسبانیصندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای مرادلو2بیله سواراردبیلگوسفنداری1920

1کوثراردبیلزنبورداری1921
روستای - بخش مرکزی -شهرستان کوثر 

فاراب
صندوق کارآفرینی امید

غالمرضا رضایی 

فر
سایر250250

1گرمیاردبیلدامداری پرورش گوسفند1922
اردبیل گرمی بخش موران روستای پرچین 

سفلی
سایر400400غالمرضا میرزائیبانک کشاورزی

1کوثراردبیلگوسفند داری1923
 –بخش فیروز - اردبیل شهرستان کوثر

روستای صوفلو
بانک کشاورزی

غالمرضا هدایتی 

صوفلو
سایر250126

بانک توسعه تعاون2پارس آباد روستای تکله بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1924
غالمعلی پیری 

تکله
سایر300300

بانک توسعه تعاونشهر کلور-شاهرود -خلخال1خلخالاردبیلخیاطی و تولیدی پوشاک1925
فاطمه شفقتی 

دیز
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای خوجین- خلخال1خلخالاردبیلخیاطی زنانه1926
فاطمه صادقی 

طوالرود
سایر200200

سایر300300فاطمه عبادیصندوق کارآفرینی امیدروستای وانستانق- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلگوسفندداری1927

سایر150150فاطمه ملکیصندوق کارآفرینی امیدروستای لمعه دشت- خلخال1خلخالاردبیلخیاطی1928

صندوق کارآفرینی امیدروستای علی آباد خوجین- خلخال1خلخالاردبیلخیاطی1929
فاطمه ناصری 

لرد
سایر120120

بانک کشاورزیشاهرود شهر کلور1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1930
فخرالدین 

روستایی
سایر300300

بانک توسعه تعاوناردبیل روستای گندیشمین1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1931
فراهم پرور 

گندیشمین
سایر500500

سایر250250فراهم مظفریبانک کشاورزیروستای شیخ محمد لو1مشگین شهراردبیلگوسفند داری1932

پست بانکپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلگوسفندداری1933
فراهیم سلیمان 

زاده
سایر500500

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1934
روستای زرج - بخش فیروز - شهرستان کوثر 

آباد
بانک توسعه تعاون

فرزاد صادقی 

زرج آباد
سایر200200

سایر500500فرشاد نظر گیگلوبانک توسعه تعاونپارس آباد اسالم آباد روستای اروج کندی1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی1935

سایر250250فرمان احمدیبانک توسعه تعاونروستای شویر-بخش مرکزی - شهرستان کوثر 1کوثراردبیلپرورش گوسفند1936

بانک کشاورزیروستای ولی مملو1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند1937
فرهاد اختری 

جلودارلو
سایر350350

بانک توسعه تعاونحاج امن- جعفراباد 2بیله سواراردبیلپرورش گاوشیری1938
فرهاد آهنی 

طالشمکاییل
سایر500500

بانک توسعه تعاونشهرستان گرمی روستای مشهدلو1گرمیاردبیلدامپروی و دامداری1939
فرهاد بابازاده 

مشهدلو
سایر500500
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بانک توسعه تعاونقشالق سهراب اباد1بیله سواراردبیلپرورش گوسفندشیری1940
فرهاد بایرامی 

باالبگلو
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای گورانسراب- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1941
فرهاد بدری 

لکوان
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای بابک1بیله سواراردبیلدامداری1942
فرهاد جعفری 

طالشمکاییل
سایر250250

بانک کشاورزیروستای طولش- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1943
فرهاد حاتمی 

طوالش
سایر500500

بانک کشاورزینیر روستای تجرق2نیراردبیلگوسفند داری1944
فرهاد روحی 

تجرق
سایر280280

پست بانکهیر2اردبیلاردبیلزنبورداری1945
فرهاد شریف نیا 

هیر
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدنوشهر2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری1946
فرهاد محمدخان 

نژادنوشهر
سایر500500

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلگاو شیری و گوشتی1947
فریبا ببری کور 

عباسلو
سایر500500

سایر100100فریبا عینیصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای کله سر1نمیناردبیلتولیدی پوشاک1948

1کوثراردبیلزنبوداری1949
روستای علی -بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

آباد
بانک کشاورزی

فرید احمدی 

سورباقی
سایر25060

2اردبیلاردبیلپرورش و نگهداری زنبور عسل1950
انتهای کوچه -خیابان امام-بخش هیر-اردبیل

157پالک-اندیشه
بانک کشاورزی

فرید پور بیرامی 

هیر
سایر500500

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1951
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

سوره برق
صندوق کارآفرینی امید

فرید نصیری 

سوره برق
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدروستای آزادلو- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری1952
فریده پلنگی 

درویش کورنمز
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای انگوتالر-شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گاو1953

فریده حسن 

زاده ساری 

نصیرلو

سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای وانستانق- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو1954
فریده رحیمی 

ایلخانالر
سایر300300

سایر300300فریدون آبیبانک کشاورزیروستای میانرودان- بخش شاهرود - خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1955

پست بانکاردبیل روستای جمادی1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1956
فریدون ولی 

محمدی
سایر500500

بانک توسعه تعاوننمین روستای قشالقچای1نمیناردبیلپرورش زنبورعسل1957

فهیمه 

ارجمندقشالقچا

یی

سایر240240
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سایر300300فیاض حقیبانک کشاورزیاصالندوز روستای هزار کندی1پارس آباداردبیلدامداری1958

بانک کشاورزیبیله سوار روستای قره قاسملو1بیله سواراردبیلگوسفنداری1959
فیروز پیران 

قوجه بگلو
سایر300300

پست بانکبیله سوار روستای انجیرلو1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1960
فیروز علیزاده 

کالسر
سایر300300

سایر200200فیروز فرحودیبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای جدا1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1961

بانک توسعه تعاونروستای چونه خان- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1962
فیروزه اخوی 

چونه خان
سایر250250

سایر500500فینا باباییصندوق کارآفرینی امیدروستای پرمهر- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گوسفندداری1963

1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی1964
پارس آباد روستای ابراهیم کندی پشت 

کارخانه قند مغان
سایر500500قادر آزادبانک کشاورزی

سایر200200قادر بهرو مرادلوصندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای مرادلو1بیله سواراردبیلگوسفنداری1965

سایر250250قادر فرجی کلیبانک توسعه تعاونروستای کلی- خلخال1خلخالاردبیلزنبورداری1966

بانک کشاورزیروستای خلیفه لو1بیله سواراردبیلپرورش گاوشیری1967
قادر قویدل 

خلیفه لو
سایر400400

سایر500500قادر موالپناهپست بانکپارس آباد روستای تازه کند قدیم1پارس آباداردبیلگوسفندداری1968

سایر500500قاسم خداپرستبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلگاوداری1969

صندوق کارآفرینی امیداردبیل بخش ثمرین1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1970
قاسم شیردل 

ثمرین
سایر500500

سایر300300قاسم محمودیپست بانکروستای خانقاه سادات- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1971

بانک کشاورزیروستای ترزنق- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1972
قاسم نصیری 

ترزنق
سایر250250

بانک کشاورزی روستای صفرلو3پارس آباد اسالم آباد شماره 1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی1973
قاسم نظرزاده 

گیگلو
سایر500500

1مشگین شهراردبیلگاوداری1974
شهرستان مشگین شهر شهر رضی روستای 

عباس کندی
بانک کشاورزی

قاسم هوشیار 

قوجه بیگلو
سایر250250

بانک کشاورزیروستای دیلمده- شاهرود- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1975
قدرت قنبری 

دیلمده
سایر300300

بانک کشاورزیروستای حاج امن2بیله سواراردبیلپرورش گوسفند1976
قربان خداپناه 

طالشمکاییل
سایر500500

سایر200200قربان رجبیبانک کشاورزیروستای کلی1خلخالاردبیل(گوسفنداری  )پرورش دام سبک 1977
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بانک توسعه تعاونروستای گوگ تپه1بیله سواراردبیلدامداری1978
قربانعلی الهامی 

طالشمکاییل
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای مجره- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1979
قربانعلی باقرزاده 

مجره
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای اودلو1بیله سواراردبیلگوسفنداری1980
قرداشعلی ایرانی 

اودولو
سایر300300

سایر500500قلج صفریبانک کشاورزیاردبیل روستای ایمیر2اردبیلاردبیلگوسفندداری1981

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای هدلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1982
قهرمان مهدوی 

هدلو
سایر500500

سایر300300کاظم کریمیبانک کشاورزیروستای یلوجه- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1983

سایر300300کامل نام آورپست بانکپارس آباد روستای قطارآباد1پارس آباداردبیلگوسفنداری1984

سایر280280کاووس رزانیبانک توسعه تعاونروستای اسکستان- شاهرود- خلخال1خلخالاردبیلتولیدپوشاک1985

بانک کشاورزیروستای قزلدرق- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1986
کبری قربانی 

گزاز
سایر300300

بانک کشاورزیروستای حاج امن2بیله سواراردبیلپرورش گوسفند1987
کرامت خداپناه 

طالشمکاییل
سایر500500

پست بانکاراللوی بزرگ2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری1988
کریم رحیمی 

آراللو
سایر500500

سایر200200کریم موالقلیزادهبانک کشاورزیمشکین شهر روستای مجنده2مشگین شهراردبیلگاوداری1989

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بودجه وسطی1پارس آباداردبیلدامداری1990
کفایت نورالههی 

گبلو
سایر300300

بانک توسعه تعاونشهرستان نیر روستای میمند2نیراردبیلگوسفنداری1991
کالم اله عادل 

میمند
سایر250250

سایر500500کمال کیانیبانک کشاورزیاصالندوز روستای بودجه وسطی1پارس آباداردبیلدامداری1992

بانک توسعه تعاونگردگل- شهر جعفراباد 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1993
کیانوش سلیمی 

طالشمکاییل
سایر400400

سایر250250کیوان نجاری لردبانک کشاورزیشاهرود روستای لرد- خلخال 1خلخالاردبیلگوسفند داری1994

سایر500500کیومرز پاسبانبانک کشاورزیبیله سوار دهستان بابک2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1995

بانک کشاورزیروستای تکانلو- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گاو1996
گل اوغالن 

محمدی
سایر300300

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1997
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

پیربداغ
بانک توسعه تعاون

گل مراد قبادی 

پیربداغ
سایر250250

سایر400400گلناز شیرافکنبانک کشاورزیروستای خانگلدی1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1998
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1مشگین شهراردبیلگوسفند داری1999
مشگین شهر ، بخش مرادلو ،روستای نصیر 

کندی
بانک کشاورزی

لطف اله لطفی 

نصیرکندی
سایر250250

بانک کشاورزیاصالندوزروستای حاجی لو1پارس آباداردبیلدامداری2000
لیال سیفی قلنج 

خانلو
سایر100100

سایر100100لیال مروتی گللوصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای گللو1نمیناردبیلخیاطی2001

1بیله سواراردبیلپوشاک و خیاطی2002
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

فوالدلو
سایر100100لیلی اصولیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای حاج ایمان کندی1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی2003
مالک ایمانی 

گیگلو
سایر500500

بانک کشاورزیهشجین سه راه مزرعه1خلخالاردبیلگوسفنداری2004
مجاهد صبوری 

کزج
سایر200200

بانک توسعه تعاونشهرستان نیر روستای جوراب2نیراردبیلگوسفنداری2005
مجتبی رسبمی 

جوراب
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای میروردی کندی1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند شیری2006
مجتبی فتحی 

سادات
سایر400400

سایر500500مجید گنجهصندوق کارآفرینی امیدک امام علی-خ امام حسین -روستای علی آباد1خلخالاردبیلخیاطی2007

بانک کشاورزیشاهرود روستای علی اباد- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک و سنگین2008
محب اله آذرشب 

علی آباد
سایر300250

سایر400400محرم رحیمیبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای ولی بیگلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2009

سایر500500محرم قربانی تکلهپست بانک2پارس آباد روستای تکله کندی بخش 1پارس آباداردبیلگوسفندداری2010

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2011
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

اواشانق
بانک توسعه تعاون

محرم ملکی 

اواشانق
سایر250250

سایر200200محرم نوروزیبانک کشاورزیروستای روح کندی1بیله سواراردبیلزراعت کشاورزی2012

صندوق کارآفرینی امیدروستای ترزنق- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2013
محسن 

امامیارزاده ترزنق
سایر300300

پست بانکاردبیل روستای وکیل آباد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری2014
محسن آقایاری 

اروانق
سایر500500

بانک کشاورزیبخش ارشق روستای خرابه رضی1مشگین شهراردبیلدامداری2015
محسن جهانی 

عیسی لو
سایر250250

سایر300300محسن رمضانیبانک کشاورزیروستای آغجران1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند2016

بانک توسعه تعاونقبادکندی- شهر جعفراباد 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2017
محسن شاه 

بندی دمیرچی
سایر400400

سایر500500محسن علیزادهبانک کشاورزیروستای ترک- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2018
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بانک کشاورزیروستای تازه کند قره بالغ- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گاو2019
محسن علیزاده 

تازه کند
سایر500500

بانک کشاورزی روستای موسی لو2پارس آباد اسالم آباد 1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی2020
محسن فرهادپور 

گیگلو
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای جناقرد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری2021
محمد ابراهیم 

وند
سایر500500

بانک توسعه تعاونبیله سوار روستای قیز قلعه سی2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2022
محمد احسانی 

طایفه اجیرلو
سایر400400

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بودجه سفلی1پارس آباداردبیلدامداری2023
محمد اقبالی 

حاجی خواجه لو
سایر300300

بانک کشاورزیمشکین شهر روستای ساربانالر1مشگین شهراردبیلگوسفند داری2024
محمد آقامعلی 

زاده
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی بخش موران روستای شیلوه علیا1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری2025
محمد آقایی 

شیلوه علیا
سایر400400

سایر400400محمد باقری کلیبانک کشاورزیروستای کلی- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2026

سایر250250محمد بایرامیبانک توسعه تعاونروستای خانه شیر- شهرستان نیر1نیراردبیلگوسفنداری2027

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2028
روستای - بخش فیروز - شهرستان کوثر 

لیکوان
سایر250250محمد بیرامیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاوننمین روستای کلش1نمیناردبیلپرورش بلدرچین2029
محمد جبرائیل 

زاده فرد
سایر120120

بانک کشاورزیروستای مجنده- مشگین شهر1مشگین شهراردبیلگوسفند داری2030

محمد 

جهانگیری 

مجندهی

سایر250250

پست بانکروستای مصطفالو- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2031
محمد جهانی 

مصطفالو
سایر300300

سایر400400محمد خاک نژادبانک توسعه تعاونروستای چلک- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2032

سایر250250محمد خانیبانک کشاورزیبخش ارشق روستای قوشا سفلی1مشگین شهراردبیلدامداری2033

سایر500500محمد خرمیبانک توسعه تعاونروستای آزادلو- گرمی1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2034

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای قره آغاج علیا1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2035
محمد خیر 

اندیش
سایر400400

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای کنسول کندی1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری2036
محمد رستگار 

قونسولکندی
سایر500500

بانک کشاورزیمشکین شهر روستای عو ر1مشگین شهراردبیلگوسفند داری2037
محمد 

سلیمانزاده عوری
سایر250250
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بانک کشاورزیروستای ماجوالن-شاهرود - خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2038
محمد ظهیری 

ماجوالن
سایر250250

1کوثراردبیلپرورش گاو شیری2039
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

سوره برق
بانک کشاورزی

محمد عبدی 

سوره برق
سایر250250

سایر250250محمد عزیزیبانک کشاورزیبخش ارشق روستای رحیم بیگلو سفلی1مشگین شهراردبیلدامداری2040

پست بانکروستای علی آباد- نیر 2نیراردبیلگوسفنداری2041
محمد علی 

روحی مزرعه
سایر250250

بانک توسعه تعاونخلخال روستای مورستان1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2042
محمد غضنفری 

مورستان
سایر300300

سایر400400محمد غفاریبانک توسعه تعاونروستای خوجین- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2043

سایر300300محمد فاضلیانبانک توسعه تعاونروستای خوجین- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2044

پست بانکنمین روستای لورون2نمیناردبیلپرورش بوقلمون2045
محمد قدری 

لورون
سایر500500

سایر200200محمد قلیزادهبانک توسعه تعاونخورش رستم هشجین1خلخالاردبیلزنبورداری2046

سایر300300محمد محمد زادهبانک توسعه تعاوناردبیل گرمی انگوت روستای پیرلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2047

سایر400400محمد مردانهبانک کشاورزیبگ آلو-شهر جعفراباد 1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند شیری2048

سایر400400محمد مصطفاییصندوق کارآفرینی امیدروستای قوری درق- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری2049

سایر300300محمد معصومیبانک کشاورزیروستای میانرودان- شاهرود - خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2050

سایر350350محمد نیک صفتصندوق کارآفرینی امیدروستای گورانسراب- خلخال1خلخالاردبیلزنبورداری2051

صندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی انگوت روستای باغشلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2052
محمد هوشیار 

زیوه
سایر500500

سایر400400محمد وجدیبانک کشاورزیروستای نظرعلی بالغی1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند2053

سایر300300محمد یگانه دیزبانک کشاورزیروستای دیز-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2054

بانک توسعه تعاونروستای اضماره- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داری2055
محمدباقر 

طاهرزاده اضماره
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای ایلوانق- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2056
محمدحسن 

علیزاده ایلوانق
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای گاودول-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2057
محمدحسین 

قلی پور
سایر400400

بانک کشاورزیهشجین1خلخالاردبیلگوسفنداری2058
محمدرضا 

ستارزاده هشجین
سایر200200
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بانک کشاورزیروستای حمزه خانلو- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری2059

محمدرضا 

مددنیا حمزه 

خانلو

سایر500500

بانک توسعه تعاونخورش رستم هشجین1خلخالاردبیلزنبورداری2060
محمدرضا وثوقی 

کرکزلو
سایر200200

بانک کشاورزیروستای مزجین1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2061
محمدصالح 

غالمی
سایر400400

بانک کشاورزیروستای طولش- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2062
محمدعلی 

جعفری طولش
سایر300300

بانک کشاورزیاردبیل گرمی روستای زنگیر1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری2063
محمدعلی خلفی 

زاده
سایر500500

بانک کشاورزیبخش هیر2اردبیلاردبیلپرورش و نگهداری زنبور عسل2064
محمدعلی 

رضایی شریف
سایر500500

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2065
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

زاویه کرد
بانک کشاورزی

محمود ایمان 

زاده اردبیل
سایر250250

بانک توسعه تعاوناردبیل گرمی بخش موران روستای اکبر آباد1گرمیاردبیلدامداری2066
محمود حسین 

زاده بیوک آقالو
سایر300300

سایر500500محمود حمزهپست بانکساوجبالغ2اردبیلاردبیلپرورش گوسفند2067

بانک کشاورزیپارس آباد روستای عباس آباد1پارس آباداردبیلگاوداری2068
محمود نادری 

تکله
سایر500250

سایر200200محمود ورودیبانک توسعه تعاونبیله سوار روستای قره قاسملو1بیله سواراردبیلپرورش طیور2069

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلپرورش گاو و گوسفند2070
مختار دالور کور 

عباسلو
سایر500500

بانک کشاورزیروستای ناوند- بخش فیروز - شهرستان کوثر 1کوثراردبیلگوسفندداری2071
مدد بکیاسای 

ناوند
سایر250176

پست بانکروستای آراللوی بزرگ2اردبیلاردبیلپرورش گاوشیری2072
مرتضی رحمانی 

آراللوی بزرگ
سایر500500

بانک کشاورزیپارس آباد روستای حاج ایمان کندی علیا1پارس آباداردبیلپرورش گاو شیری2073
مرتضی ایمانی 

گیگلو
سایر500500

سایر300300مرتضی دولتخواهصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای مسجد محله1نمیناردبیلپرورش زنبورعسل2074

پست بانکروستای کلی- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2075
مرتضی لطفی 

کلی
سایر300300

بانک کشاورزیروستای لمعه دشت- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2076
مرتضی محمدی 

لمعه دشت
سایر350350

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2077
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

سقاواز
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی نصرتی 

سقاواز
سایر250250
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بانک توسعه تعاونخلخال هشجین1خلخالاردبیلزنبورداری2078
مرتضی نوروزی 

هشی
سایر200200

بانک کشاورزیروستای پریخان1مشگین شهراردبیلگوسفند داری2079
مرحمت 

میرزازاده پریخان
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدروستای مزرعه خلف1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت2080

مرضیه 

صفراوغلی مزرعه 

خلف

سایر100100

سایر250250مریم رجب زادهبانک کشاورزیمشکین شهر روستای پریخان1مشگین شهراردبیلگوسفند داری2081

بانک کشاورزیروستای کلستان علیا1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2082
مریم رجبی 

کلستان
سایر500500

سایر150150مریم کاظم زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای علی اباد- خلخال1خلخالاردبیلخیاطی2083

بانک کشاورزیشهرستان گرمی روستای قنبرلو1گرمیاردبیلپرورش گاو2084
مستوره نادری 

اضماره
سایر400400

سایر500500مسعود داستانصندوق کارآفرینی امیدگاورقلعه2اردبیلاردبیلگوسفند2085

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای تکچی1پارس آباداردبیلتولید گیاهان دارویی2086
مسعود وظیفه 

مراللو
سایر350350

سایر500500مسلم اسمی زادهبانک توسعه تعاونروستای مشهدلو- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری2087

بانک توسعه تعاونروستای ام آباد- بخش فیروز - شهرستان کوثر1کوثراردبیلپرورش گوسفند2088
مسلم رضایی 

امیرآباد
سایر250250

بانک توسعه تعاونبیله سوار دهستان بابک2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2089
مسلم قلی زاده 

طالشمکائیل
سایر500500

سایر100100مسلم موسی زادهبانک کشاورزیروستای قزلدرق- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2090

بانک کشاورزیروستای ترزنق1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2091
مشکعلی 

هوشمند
سایر250250

بانک کشاورزیپارس آباد روستای محمدکندی1پارس آباداردبیلگاوداری2092
معرفت نظری 

گیگلو
سایر500500

بانک کشاورزیاصالندوز کمپ قره قباق1پارس آباداردبیلزنبور داری2093
معصومه اروج 

زاده
سایر300300

1کوثراردبیلپرورش زنبور عسل2094
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

فاراب
سایر200200مقدم حبیبیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250مقصود فکریبانک کشاورزیبخش ارشق روستای کرملو1مشگین شهراردبیلدامداری2095

صندوق کارآفرینی امیدروستای درین کبود- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گوسفندداری2096
مقصود محرمی 

شلوه علیا
سایر400400

بانک کشاورزیروستای کاالر1خلخالاردبیلپرورش زنبور عسل2097
مقصود نصیری 

کاالر
سایر300300
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سایر400400منصور امانیبانک توسعه تعاوناردبیل گرمی انگوت روستای عباسعلیلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2098

1پارس آباداردبیلگاوداری2099
پارس آباد شهرک آیت اله غفاری روستای 

طومارکندی
بانک کشاورزی

منصور طوماری 

گیگلو
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلگاوداری2100
منصور ماهر 

بیگدیلو
سایر500500

سایر500500منصوره اصغرزادهبانک توسعه تعاونبیله سوار روستای مرادلو2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2101

پست بانکروستای آزادلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2102
منصوره عاصمی 

زاده اضماره
سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای خوجین- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2103
مهدی اسدزاده 

خوجین
سایر500500

سایر300300مهدی پناهیبانک توسعه تعاونروستای اکبر آباد- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2104

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2105
روستای - بخش فیروز - شهرستان کوثر 

بورستان
بانک توسعه تعاون

مهدی حقی 

بورستان
سایر250250

بانک کشاورزیکلور- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2106
مهدی خانعلی 

زاده
سایر300300

سایر300144مهدی رستمزادهبانک کشاورزیشاهرود روستای لرد- خلخال1خلخالاردبیلزنبور داری2107

1خلخالاردبیلزنبور داری و فراوری عسل2108
خلخال،بخش شاهرود،کلورمیدان -اردبیل

محمدی
سایر500500مهدی رضاپوربانک کشاورزی

سایر300300مهدی شاکریصندوق کارآفرینی امیدروستای سید کندی- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2109

بانک کشاورزیخلیفه لو1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2110

مهدی 

شاهدوست 

کوربالغ

سایر300300

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای ماللر1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2111
مهدی صدروند 

قوجه بیگلو
سایر500500

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2112
روستای رستم - بخش فیروز - شهرستان کوثر 

آباد
سایر250250مهدی ضجاجیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای قره ککیل2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2113
مهدی عالی مرد 

مغانلو
سایر500500

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2114
روستای زرج - بخش فیروز - شهرستان کوثر 

آباد
بانک توسعه تعاون

مهدی قهرمانی 

زرج آباد
سایر250250

سایر300300مهدی کیکانیبانک توسعه تعاونروستای اسبو-شاهرود - خلخال 1خلخالاردبیلزنبورداری2115
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صندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی انگوت روستای زیوه1گرمیاردبیلخیاطی2116

مهدی محمدی 

قوجه بیگلو آقا 

محمدبیگلو

سایر500500

سایر300300مهدی مدنیبانک توسعه تعاونروستای مغوان1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2117

سایر330330مهدی مرادیپست بانکنمین روستای نوده1نمیناردبیلپرورش ماهیان سردابی2118

سایر400400مهدی مردانهبانک توسعه تعاونجعفراباد1بیله سواراردبیلپرورش گاوشیری2119

سایر15095مهدیه کاظمیپست بانکروستای علی آباد- خلخال1خلخالاردبیلخیاطی2120

سایر250100مهران نامیبانک کشاورزیروستای خمس1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2121

سایر350350مهرداد عرفانی فربانک توسعه تعاوننمین روستای خوش آباداورنج1نمیناردبیلپرورش ماهیان سردابی2122

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای تکله کندی1پارس آباداردبیل(اصالح ن ژاد)پرورش گاو شیری2123
مهرداد فرضی 

تکله
سایر200200

1کوثراردبیلزنبورداری2124
روستای - بخش فیروز- شهرستان کوثر 

فیروزآباد
صندوق کارآفرینی امید

مهرداد نوری 

فیروزآباد
سایر200200

سایر300300مهناز امیریبانک توسعه تعاوناردبیل گرمی انگوت روستای نولو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2125

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بران2پارس آباداردبیلدامداری2126
موسی ادهمی 

گبلو
سایر510500

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2127
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

هریس
بانک توسعه تعاون

موسی ایمانی 

قالین قیه
سایر250250

1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2128
بخش _شهرستان خلخال _استان اردبیل

روستای لرد_شاهرود
سایر300300موسی بزرگی لردبانک کشاورزی

سایر250250موسی عشایریبانک کشاورزیبخش ارشق روستای کلی سفلی1مشگین شهراردبیلدامداری2129

سایر250250موسی ناظمیبانک کشاورزیبخش ارشق روستای زکیلو1مشگین شهراردبیلدامداری2130

سایر400400میثم اسکندرزادهصندوق کارآفرینی امیدگرمی روستای دیزج1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری2131

بانک کشاورزیاراللوی بزرگ2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری2132
میثم بیرامی 

آراللوی بزرگ
سایر500500

سایر500500میثم محمدزادهبانک کشاورزیپارس آباد روستای اسالم آباد جدید1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی2133

صندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی بخش موران روستای شیخالر1گرمیاردبیلگاو شیری2134
میر مرتضی 

عاصمی
سایر500500

بانک کشاورزیروستای خان شیر- شهرستان نیر 2نیراردبیلگوسفنداری2135
میر نورالدین میر 

حیدری خانشیر
سایر250250

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2136
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

پردستلو
سایر250250میکاییل محمدیبانک توسعه تعاون
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سایر500500میالد پورقاسمیصندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی روستای صمدلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2137

سایر200200میالد محمدیبانک توسعه تعاونخورش رستم هشجین سجهرود1خلخالاردبیلگوسفنداری2138

بانک کشاورزیاصالندوز خیابان انقالب1پارس آباداردبیلدامداری2139
میالد نوری زاده 

حاجی خواجه لو
سایر200200

سایر150150مینا فضلیصندوق کارآفرینی امیدروستای علی اباد- خلخال1خلخالاردبیلخیاطی2140

سایر500500نادر مرادزادهبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای دوست کندی1پارس آباداردبیلگاوداری2141

بانک توسعه تعاوناردبیل روستای شیخ احمد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامپروری2142
نادر همرنگ 

شیخ احمد
سایر400400

بانک کشاورزیجعفرآباد مغان روستای آلی کندی1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند شیری2143
نازیله کریمی 

گیگلو
سایر250250

پست بانکاردبیل روستای شیخ احمد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری2144
ناصر همرنگ 

شیخ احمد
سایر500500

بانک توسعه تعاوننمین دودران1نمیناردبیلقالیبافی2145
نسیم جوادی 

دودران
سایر100100

بانک توسعه تعاونروستای کمرقیه- گرمی1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2146
نعمت ابراهیم 

زاده بورک آباد
سایر300300

سایر250250نقشعلی باصفابانک کشاورزیروستای قزلدرق1خلخالاردبیل(گوسفندداری)پرورش دام سبک 2147

بانک کشاورزیروستای یلوجه- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2148
نقی غفاری 

یلوجه
سایر300300

بانک توسعه تعاوننمین خیابان مدرس1نمیناردبیلقالیبافی2149
نگین احدنژاد 

ننه کرانی
سایر100100

بانک توسعه تعاونروستای نواشنق-خلخال1خلخالاردبیلزنبورداری2150
نیاز طالبی 

نواشنق
سایر300300

سایر500500نیما زردی گیگلوپست بانکپارس آباد روستای محمدکندی1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی2151

سایر300300هاجر نامدارصندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی انگوت روستای گوده کهریز1گرمیاردبیلخیاطی2152

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2153
- خ باکری - گیوی علیا - شهرستان کوثر 

جنب باشگاه
بانک کشاورزی

هادی احدزاده 

کرندق
سایر250250

سایر300300هادی حبیبیصندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای گون پاپاق1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2154

پست بانکاردبیل روستای شیخ احمد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری2155
هادی صارمی 

شیخ احمد
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای نوشنق1نمیناردبیلپرورش زنبورعسل2156
هادی کبیر 

نوشنق
سایر150150
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بانک توسعه تعاونروستای تپه باشی- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو2157
هادی محمدپور 

تپه باشی
سایر500500

بانک توسعه تعاوناردبیل روستای شیخ احمد1اردبیلاردبیلپرورش زنبور عسل2158
هاشم اقبالی 

شیخ احمد
سایر500500

بانک توسعه تعاوننمین روستای عنبران علیا1نمیناردبیلپرورش گوسفند2159
هاشم پرنیا 

عنبران
سایر400400

بانک توسعه تعاونروستای یلوجه- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2160
هاشم صفری 

یلوجه
سایر300300

سایر250250هدایت ایمانیبانک کشاورزیبخش ارشق روستای سهرابلو1مشگین شهراردبیلدامداری2161

سایر300300هدایت غالم پورصندوق کارآفرینی امیدروستای خوجین- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2162

بانک توسعه تعاونبیله سوار دهستان بابک1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2163
همت لطفی 

جانیار
سایر300300

بانک کشاورزیخلخال هشجین روستای برندق1خلخالاردبیلگوسفنداری2164
هیبت اله 

منصوری
سایر20022

سایر300300واحد عزیزی گبلوبانک کشاورزیاصالندوز روستای طاهر اباد1پارس آباداردبیلدامداری2165

سایر500500وحید ایمانزادهپست بانکپارس آباد روستای بهرام آباد1پارس آباداردبیلگوسفنداری2166

سایر500500وحید بدریپست بانکاردبیل روستای ایمچه1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری2167

سایر250250وحید بقاییبانک کشاورزیبخش ارشق روستای آقدولو1مشگین شهراردبیلدامداری2168

سایر300300وحید جاویدانبانک کشاورزیروستای ادولو- بیله سوار 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2169

پست بانکاصالندوز روستای بران سفلیقره تکانلو1پارس آباداردبیلدامداری2170
ولی اژدری کور 

عباسلو
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای مجره- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2171
ولی اله سهراب 

نژاد مجره
سایر300300

پست بانکپارس آباد روستای تازه کند قدیم1پارس آباداردبیلگاوداری2172
ولی پژوهی 

حسنخانلو
سایر500500

بانک توسعه تعاونبیله سوار روستای بابک1بیله سواراردبیلگوسفنداری2173
ولی جوان بخت 

قوجه بیگلو
سایر300300

سایر500500ولی فرجی آیالربانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای دانیال1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2174

بانک توسعه تعاوناردبیل گرمی انگوت روستای کوراماللو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2175
ولی قویدل 

شاهعلی بیگلو
سایر400400

بانک کشاورزیبیله سوار روستای قره قاسملو1بیله سواراردبیلدامداری2176
ولی کرامت 

گرمی
سایر250250

سایر510500ولی کرکانیبانک کشاورزیاصالندوز روستای عیوضلو2پارس آباداردبیلدامداری2177

پست بانکروستای جبدرق1مشگین شهراردبیلگوسفند داری2178
ولی محمد زاده 

جبدرقی
سایر250150
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1کوثراردبیلگوسفنداری2179
 –بخش مرکزی - اردبیل شهرستان کوثر

روستای آقچه قشالقی سفلی
سایر25060ولی نصیریبانک کشاورزی

سایر500500یاسر فریادبانک کشاورزیبیله سوار روستای زرگر1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2180

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای قره قباق1پارس آباداردبیلگاوداری2181
یاسر محمدخانی 

خواجه لو
سایر500500

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای اروج کندی1پارس آباداردبیلگاوداری2182
یاور اسماعیل 

زاده
سایر500500

سایر160160یداله رزمی سوهاصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای سوها1نمیناردبیلگیاهان دارویی2183

پست بانکشاهرود شهر کلور- خلخال1خلخالاردبیلشیرینی پزی2184
یداله لطفعلی 

زاده کلوری
سایر500200

صندوق کارآفرینی امیدروستای قشالق ایلخچی- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلگاوداری2185
یعثوب زارعی 

ایلخچی سفلی
سایر500500

بانک کشاورزیروستای عالیشان کندی- بیله سوار4بیله سواراردبیلپرورش دام سبک2186

یعثوب گل 

محمدی 

اجیرلواوتپاشا

سایر500500

بانک توسعه تعاوناردبیل گرمی انگوت روستای شمیل آباد1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2187
یعقوب اخگر 

گوگر چین
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدروستای ایلخانالر- گرمی1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داری2188
یعقوب ملکی 

ایلخانالر
سایر500500

بانک کشاورزیروستای شیخ محمد لو- بخش مرادلو 1مشگین شهراردبیلگوسفند داری2189
یعقوب نیرومند 

قره تپه
سایر250250

بانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلوی وسطی1پارس آباداردبیلدامداری2190
یکتاره جهدی 

کور عباسلو
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای افسوران- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داری2191
یکه خانم 

میرزایی افسوران
سایر300300

سایر500500یوسف دردهنبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای ایران آباد1پارس آباداردبیلگوسفندداری2192

سایر500500یوسف قربانیبانک توسعه تعاون2پارس آباد روستای تکله بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری2193

پست بانکروستای خوجین- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2194
یوسف ملکی 

خوجین
سایر500460

بانک توسعه تعاونروستای نیلق- بخش مرکزی - شهرستان کوثر 1کوثراردبیلپرورش گوسفند2195
یوسف نوروزی 

نیلق
سایر250250


