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 مقدمه

 
می باشد.در  هدف صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، کمک به بخش تعاونی کشور از طریق ارائه تضامین        

ای هاز ظرفیت تضامین خود را جهت کمک به شرکت  %30این راستا این صندوق ضمن حمایت از بخش تعاون، 

 کارآفرین و دانش بنیان استفاده نموده است.

ان دهنده ی ورودی، میزان پرونده های مصوب و میزان صدور ضمانت نامه، نشسه شاخص کلیدی میزان پرونده ها

 عملکرد صندوق در حوزه تخصصی می باشد که در این گزارش به صورت ماهانه ارائه گردیده است.
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 گزارش عملکرد فروردین ماه 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد ذینفع
مبلغ

 )میلیون ریال(
115,000بانک توسعه تعاون

00بانک سینا

113,200بانک کشاورزی

19,000پست بانک

15,000صندوق کارآفرینی امید

00سایر بانک ها و موسسات

00غیر اعتباری

442,200جمع کل

گزارش آمار "مصوبات"  به تفکیک بانک ها و موسسات مالی ذینفع

)1399/01/01 الی 1399/1/31(

اونبانک توسعه تع

36 

بانک کشاورزی

31 

پست بانک

21 

صندوق

کارآفرینی امید 

8 

حوزه فعالیت
تعداد

ورودی

 مبلغ ورودی

 )میلیون ریال(

تعداد

مصوب

 مبلغ مصوب

)میلیون ریال(

تعداد

صادره

 مبلغ صادره

 )میلیون ریال(

0015,00000حوزه اشتغال روستایی
6307,000337,20000سایر حوزه ها
6307,000442,20000جمع کل

گزارش آمار کلی میزان ورودی، مصوب و صادره به تفکیک حوزه فعالیت اشتغال روستایی و سایر حوزه ها

)1399/01/01 الی 1399/1/31(
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مبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعداد

00000000آذربایجان غربی

00000000آذربایجان شرقی

00000000اردبیل

00000000اصفهان

00000000البرز

00000000ایالم

00000000بوشهر

15,00015,0000000تهران

19,000000000چهارمحال و بختیاری

00000000خراسان جنوبی
00000000خراسان رضوی
00000000خراسان شمالی
0000113,20000خوزستان
00000000زنجان

00000000سمنان

00000000سیستان و بلوچستان

00000000فارس

00000000قزوین

00000000قم

00000000کردستان

00000000کرمان

00000000کرمانشاه

00000000کهگیلویه و بویراحمد

00000000گلستان

00000000گیالن

00000000لرستان

00000000مازندران

00000000مرکزی

00000000هرمزگان

00000000همدان

0000115,00000یزد

214,00015,000228,20000جمع 

تعاونی
استان محل اجرای طرح

گزارش آمار "مصوبات" به تفکیک استان ها )1399/01/01 الی 1399/1/31(

اشتغال روستاییاشتغال روستایی غیرتعاونی
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 گزارش عملکرد اردیبهشت ماه 

 

 
 1399فروردین و اردیبهشت سال الف( عملکرد تجمیعی 

 گزارش آمار کلی میزان ورودی، مصوب و صادره به تفکیک حوزه فعالیت اشتغال روستایی و سایر حوزه ها
 (1399/2/31الی  1399/01/01)

 حوزه فعالیت
 تعداد

 ورودی

 مبلغ ورودی 

 )میلیون ریال( 

 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب 

 )میلیون ریال(

 تعداد

 صادره

 مبلغ صادره 

 )میلیون ریال( 

 0 0 21,600 5 28,500 4 حوزه اشتغال روستایی

 207,599 13 440,490 13 679,899 25 سایر حوزه ها

 207,599 13 462,090 18 708,399 29 جمع کل

 
 گزارش آماری کلی مصوب وصادره به تفکیک تعاونی و غیر تعاونی

 (1399/2/31الی  1399/01/01)

 نوع متقاضی
 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب

 )میلیون ریال(

نسبت 

 )درصد(

تعداد 

 صادره

 مبلغ صادره

 )میلیون ریال(

 نسبت

 )درصد(

  75 155,599 11  68 316,290 10 تعاونی

  24 50,000 1  28 129,800 4 سهامی و مسئولیت محدود

  1 2,000 1  3 16,000 4 شخص حقیقی

  100 207,599 13  100 462,090 18 جمع

 
 

تعداد ذینفع
مبلغ

 )میلیون ریال(
11296,950بانک توسعه تعاون

122,890بانک سینا

2113,200بانک کشاورزی

19,000پست بانک

320,050صندوق کارآفرینی امید

00سایر بانک ها و موسسات

00غیر اعتباری

18462090جمع کل

گزارش آمار "مصوبات"  به تفکیک بانک ها و موسسات مالی ذینفع

)1399/01/01 الی 1399/2/31(

بانک توسعه تعاون

  %
بانک سینا

 %

بانک کشاورزی

  %

پ ت بانک
  % صندوق کارآفرینی امید

 %
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مبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعداد

00000000آذربایجان غربی

00000000آذربایجان شرقی

00000000اردبیل

00000000اصفهان

00000000البرز

00000000ایالم

00000000بوشهر

5143,84015,00022,05022,050تهران

212,950000000چهارمحال و بختیاری

00000000خراسان جنوبی
00000000خراسان رضوی
00000000خراسان شمالی
0000113,20000خوزستان
00000000زنجان

00001100,00000سمنان

00000000سیستان و بلوچستان

00000000فارس

000011,00000قزوین

00000000قم

00000000کردستان

00000000کرمان

000017501750کرمانشاه

00000000کهگیلویه و بویراحمد

262,000000000گلستان

0000113,800113,800گیالن

00000000لرستان

197,500000000مازندران

00000000مرکزی

00000000هرمزگان

00000000همدان

0000115,00000یزد

10316,29015,0008145,800416,600جمع 

تعاونی
استان محل اجرای طرح

گزارش آمار "مصوبات" به تفکیک استان ها )1399/01/01 الی 1399/2/31(

اشتغال روستاییاشتغال روستایی غیرتعاونی
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 ب( عملکرد اردیبهشت و مقایسه با ماه قبل

 درصد تغییرات ورودی، مصوب و صادره 

 مبلغ صادره)میلیون ریال( مبلغ مصوب)میلیون ریال( مبلغ ورودی)میلیون ریال(  

 اردیبهشت فروردین اردیبهشت فروردین اردیبهشت فروردین ماه

 207,599 0 419,890 42,200 260,399 448,000 جمع کل

  100  90  72- درصد تغییرات
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 گزارش عملکرد خرداد ماه 

 

 1399الف( عملکرد تجمیعی فروردین و اردیبهشت و خرداد سال 

 اشتغال روستایی و سایر حوزه هاگزارش آمار کلی میزان ورودی، مصوب و صادره به تفکیک حوزه فعالیت 
 (1399/2/31الی  1399/01/01)

 حوزه فعالیت
 تعداد

 ورودی

 مبلغ ورودی 

 )میلیون ریال( 

 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب 

 )میلیون ریال(

 تعداد

 صادره

 مبلغ صادره 

 )میلیون ریال( 

 30,861 1 67,550 9 34,100 5 حوزه اشتغال روستایی

 376,100 24 524,310 25 760,948 35 سایر حوزه ها

 406,961 25 591,860 34 795,048 40 جمع کل
 

 گزارش آماری کلی مصوب وصادره به تفکیک تعاونی و غیر تعاونی
 (1399/2/31الی  1399/01/01)

 نوع متقاضی
 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب

 )میلیون ریال(

نسبت 

 )درصد(

تعداد 

 صادره

 مبلغ صادره

 )میلیون ریال(

 نسبت

 )درصد(

  87 354,961 23  63 371,110 18 تعاونی

  12 50,000 1  29 168,800 7 سهامی و مسئولیت محدود

  0 2,000 1  9 51,950 9 شخص حقیقی

  100 406,961 25  100 591,860 34 جمع

 

 

تعداد ذینفع
مبلغ

 )میلیون ریال(
20374,770بانک توسعه تعاون

122,890بانک سینا

2113,200بانک کشاورزی

436,000پست بانک

524,000صندوق کارآفرینی امید

00سایر بانک ها و موسسات

221,000غیر اعتباری

34591860جمع کل

گزارش آمار "مصوبات"  به تفکیک بانک ها و موسسات مالی ذینفع

)1399/01/01 الی 1399/3/31(

بانک توسعه تعاون

 3%

بانک سینا

 %

بانک کشاورزی

  %

پ ت بانک
  %

صندوق کارآفرینی امید

 %
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مبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعداد

00000000آذربایجان غربی

00000000آذربایجان شرقی

11,0000011,00000اردبیل

00000000اصفهان

11,500000000البرز

00000000ایالم

00000000بوشهر

5143,84015,000426,05022,050تهران

316,75000115,000115,000چهارمحال و بختیاری

00000000خراسان جنوبی
00000000خراسان رضوی
000017,00000خراسان شمالی
0000113,20000خوزستان
13,780000000زنجان

00001100,00000سمنان

000015,00015,000سیستان و بلوچستان

00000000فارس

000011,00000قزوین

00000000قم

115,000000000کردستان

00000000کرمان

123,000123,00017501750کرمانشاه

00000000کهگیلویه و بویراحمد

365,950000000گلستان

0000113,800113,800گیالن

00000000لرستان

197,50000222,95012,950مازندران

00000000مرکزی

12,790000000هرمزگان

00000000همدان

0000115,00000یزد

18371,110228,00016220,750739,550جمع 

اشتغال روستاییاشتغال روستایی غیرتعاونی تعاونی استان محل اجرای 

طرح

گزارش آمار "مصوبات" به تفکیک استان ها )1399/01/01 الی 1399/3/31(
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 و مقایسه با ماه قبل 1399ب( عملکرد خردادماه سال 

 درصد تغییرات ورودی، مصوب و صادره 

 مبلغ صادره)میلیون ریال( مبلغ مصوب)میلیون ریال( مبلغ ورودی)میلیون ریال(  

 خرداد اردیبهشت خرداد اردیبهشت خرداد اردیبهشت ماه

 199,362 207,599 176,770 253,390 96,549 250,499 جمع کل

  4-  43-  159- درصد تغییرات
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(میلیون ریال)

مبلغ صادره

(میلیون ریال)

اردیبهشت

خرداد
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 گزارش عملکرد تیر ماه 

 

 1399عملکرد تجمیعی سال الف( 

 گزارش آمار کلی میزان ورودی، مصوب و صادره به تفکیک حوزه فعالیت اشتغال روستایی و سایر حوزه ها
 (1399/4/31الی  1399/01/01)

 حوزه فعالیت
 تعداد

 ورودی

 مبلغ ورودی 

 )میلیون ریال( 

 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب 

 )میلیون ریال(

 تعداد

 صادره

 مبلغ صادره 

 )میلیون ریال( 

 189,390 5 75,550 11 41,100 6 حوزه اشتغال روستایی

 407,331 37 785,017 54 1,005,217 59 سایر حوزه ها

 596,721 42 860,567 65 1,046,317 65 جمع کل
 

 گزارش آماری کلی مصوب وصادره به تفکیک تعاونی و غیر تعاونی
 (1399/4/31الی  1399/01/01)

 نوع متقاضی
 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب

 )میلیون ریال(

نسبت 

 )درصد(

تعداد 

 صادره

 مبلغ صادره

 )میلیون ریال(

 نسبت

 )درصد(

  82 487,331 34  68 586,237 41 تعاونی

  15 88,000 5  20 175,400 9 سهامی و مسئولیت محدود

  4 21,390 3  11 98,930 15 شخص حقیقی

  100 596,721 42  100 860,567 65 جمع

 

تعداد ذینفع
مبلغ

 )میلیون ریال(
38487,263بانک توسعه تعاون

225,890بانک سینا

3114,090بانک کشاورزی

641,800پست بانک

830,100صندوق کارآفرینی امید

2130,943سایر بانک ها و موسسات

630,481غیر اعتباری

65860567جمع کل

گزارش آمار "مصوبات"  به تفکیک بانک ها و موسسات مالی ذینفع

)1399/01/01 الی 1399/4/31(
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3 

            
13 
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15 
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مبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعداد

00000000آذربایجان غربی

000014,50014,500آذربایجان شرقی

11,0000021,80000اردبیل

00000000اصفهان

25,500000000البرز

1850000000ایالم

112,600000000بوشهر

9152,19515,000529,05022,050تهران

316,75000115,000115,000چهارمحال و بختیاری

00000000خراسان جنوبی
00000000خراسان رضوی
000017,00000خراسان شمالی
23,56100322,00000خوزستان
25,305000000زنجان

00001100,00000سمنان

000012,50012,500سیستان و بلوچستان

223,996000000فارس

17,8000011,00000قزوین

00000000قم

215,600000000کردستان

13,900000000کرمان

329,958123,00026,75026,750کرمانشاه

00000000کهگیلویه و بویراحمد

467,499000000گلستان

0000240,980113,800گیالن

26,190000000لرستان

299,80000328,75012,950مازندران

2130,943000000مرکزی

12,790000000هرمزگان

00000000همدان

0000115,00000یزد

41586,237228,00024274,330947,550جمع 

تعاونی
استان محل اجرای طرح

گزارش آمار "مصوبات" به تفکیک استان ها )1399/01/01 الی 1399/4/31(

اشتغال روستاییاشتغال روستایی غیرتعاونی



15 
 

 

 ب( عملکرد تیرماه و مقایسه با ماه قبل

 درصد تغییرات ورودی، مصوب و صادره 

 مبلغ صادره)میلیون ریال( مبلغ مصوب)میلیون ریال( مبلغ ورودی)میلیون ریال(  

 تیر خرداد تیر خرداد تیر خرداد ماه

 596,721 199,362 860,567 176,770 128,055 96,549 جمع کل

  67  79  25 تغییراتدرصد 
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 گزارش عملکرد مرداد ماه 

 
 1399الف( عملکرد تجمیعی سال 

 گزارش آمار کلی میزان ورودی، مصوب و صادره به تفکیک حوزه فعالیت اشتغال روستایی و سایر حوزه ها
 (1399/5/31الی  1399/01/01)

 حوزه فعالیت
 تعداد

 ورودی

 مبلغ ورودی 

 )میلیون ریال( 

 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب 

 )میلیون ریال(

 تعداد

 صادره

 مبلغ صادره 

 )میلیون ریال( 

 307,290 10 75,550 11 101,100 7 حوزه اشتغال روستایی

 593,906 55 1,019,156 67 1,306,798 71 سایر حوزه ها

 901,196 65 1,094,706 78 1,407,898 78 جمع کل

تعداد ذینفع
مبلغ

 )میلیون ریال(

47577,302بانک توسعه تعاون

225,890بانک سینا

5134,590بانک کشاورزی

641,800پست بانک

830,100صندوق کارآفرینی امید

4254,543سایر بانک ها و موسسات

630,481غیر اعتباری

781094706جمع کل

گزارش آمار "مصوبات"  به تفکیک بانک ها و موسسات مالی ذینفع

)1399/01/01 الی 1399/5/31(

                
53 

         
2 

            
12 

        
4 

      
              

3 

                     
23 

           
3 

 مصوب وصادره به تفکیک تعاونی و غیر تعاونیگزارش آماری کلی 
 (1399/5/31الی  1399/01/01)

 نوع متقاضی
 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب

 )میلیون ریال(

نسبت 

 )درصد(

تعداد 

 صادره

 مبلغ صادره

 )میلیون ریال(

 نسبت

 )درصد(

  74 665,106 47  68 749,376 51 تعاونی

  19 167,600 11  21 226,400 11 هامی و مسئولیت محدودس

  8 68,490 7  11 118,930 16 شخص حقیقی

  100 901,196 65  100 1,094,706 78 جمع
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مبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعداد

00000000آذربایجان غربی

000014,50014,500آذربایجان شرقی

11,0000021,80000اردبیل

00000000اصفهان

25,500000000البرز

21,950000000ایالم

112,600000000بوشهر

11277,23515,000650,05022,050تهران

316,75000245,000115,000چهارمحال و بختیاری

00000000خراسان جنوبی
14,60000120,00000خراسان رضوی
115,0000017,00000خراسان شمالی
37,16100322,00000خوزستان
38,354000000زنجان

00001100,00000سمنان

000012,50012,500سیستان و بلوچستان

223,996000000فارس

17,8000011,00000قزوین

00000000قم

215,600000000کردستان

27,500000000کرمان

329,958123,00026,75026,750کرمانشاه

00000000کهگیلویه و بویراحمد

572,999000000گلستان

0000240,980113,800گیالن

26,190000000لرستان

3101,45000328,75012,950مازندران

2130,943000000مرکزی

12,790000000هرمزگان

00000000همدان

0000115,00000یزد

51749,376228,00027345,330947,550جمع 

اشتغال روستاییاشتغال روستایی غیرتعاونی تعاونی استان محل اجرای 

طرح

گزارش آمار "مصوبات" به تفکیک استان ها )1399/01/01 الی 1399/5/31(
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 عملکرد مرداد ماه و مقایسه با ماه قبلب( 

 درصد تغییرات ورودی، مصوب و صادره 

 مبلغ صادره)میلیون ریال( مبلغ مصوب)میلیون ریال( مبلغ ورودی)میلیون ریال(  

 مرداد تیر مرداد تیر  مرداد تیر  ماه

 901,196 596,721 1,094,706 860,567 361,581 128,055 جمع کل

  34  21  65 درصد تغییرات
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 گزارش عملکرد شهریور ماه 
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 گزارش عملکرد مهر ماه 

 
 1399الف( عملکرد تجمیعی تا پایان مهر سال 

 گزارش آمار کلی میزان ورودی، مصوب و صادره به تفکیک حوزه فعالیت اشتغال روستایی و سایر حوزه ها
 (1399/7/30الی  1399/01/01)

 فعالیت حوزه
 تعداد

 ورودی

 مبلغ ورودی 

 )میلیون ریال( 

 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب 

 )میلیون ریال(

 تعداد

 صادره

 مبلغ صادره 

 )میلیون ریال( 

 322,290 11 355,550 13 109,690 8 حوزه اشتغال روستایی

 1,003,132 81 2,123,702 104 2,624,739 98 سایر حوزه ها

 1,325,422 92 2,479,252 117 2,734,429 106 جمع کل

              

 گزارش آماری کلی مصوب وصادره به تفکیک تعاونی و غیر تعاونی
 (1399/7/30الی  1399/01/01)

 نوع متقاضی
 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب

 )میلیون ریال(

نسبت 

 )درصد(

تعداد 

 صادره

 مبلغ صادره

 )میلیون ریال(

 نسبت

 )درصد(

  79 1,048,332 71  75 1,856,222 84 تعاونی

  14 187,600 12  20 499,400 15 سهامی و مسئولیت محدود

  7 89,490 9  5 123,630 18 حقیقی شخص

  100 1,325,422 92  100 2,479,252 117 جمع

 

تعداد ذینفع
مبلغ

 )میلیون ریال(
741,462,081بانک توسعه تعاون

336,890بانک سینا

10373,012بانک کشاورزی

7111,800پست بانک

930,800صندوق کارآفرینی امید

5427,543سایر بانک ها و موسسات

937,126غیر اعتباری

1172,479,252جمع کل

گزارش آمار "مصوبات"  به تفکیک بانک ها و موسسات مالی ذینفع

)1399/01/01 الی 1399/7/30(

                
59 

         
1 

            
15 

        
5 
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17 

           
2 
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مبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعداد

00000000آذربایجان غربی

14,13000274,500274,500آذربایجان شرقی

11,0000021,80000اردبیل

00000000اصفهان

25,500000000البرز

21,9500013,50000ایالم

218,600000000بوشهر

20694,7102215,0008228,05022,050تهران

547,48300245,000115,000چهارمحال و بختیاری

22,230000000خراسان جنوبی
27,60000221,20000خراسان رضوی
115,0000017,00000خراسان شمالی
411,13100322,00000خوزستان
38,354000000زنجان

00001100,00000سمنان

1150,0000012,50012,500سیستان و بلوچستان

673,418000000فارس

17,8000011,00000قزوین

00000000قم

317,196000000کردستان

324,350000000کرمان

440,958123,00026,75026,750کرمانشاه

00000000کهگیلویه و بویراحمد

6162,999000000گلستان

0000240,980113,800گیالن

39,990000000لرستان

3101,45000328,75012,950مازندران

3134,673000000مرکزی

25,87000125,00000هرمزگان

00000000همدان

4309,83000115,00000یزد

841,856,2223238,00033623,03010117,550جمع 

تعاونی استان محل اجرای 

طرح

گزارش آمار "مصوبات" به تفکیک استان ها )1399/01/01 الی 1399/7/30(

اشتغال روستاییاشتغال روستایی غیرتعاونی



24 
 

 و مقایسه با ماه قبل 1399ب( عملکرد مهر ماه سال 

 درصد تغییرات ورودی، مصوب و صادره 

 مبلغ صادره)میلیون ریال( مبلغ مصوب)میلیون ریال( مبلغ ورودی)میلیون ریال(  

 مهر شهریور مهر شهریور مهر شهریور ماه

 228,860 195,416 758,162 508,290 998,135 309,696 جمع کل

  15  33  69 درصد تغییرات
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 گزارش عملکرد آبان ماه 

 
 1399الف( عملکرد تجمیعی تا پایان آبان سال 

 روستایی و سایر حوزه هاگزارش آمار کلی میزان ورودی، مصوب و صادره به تفکیک حوزه فعالیت اشتغال 
 (1399/8/30الی  1399/01/01)

 حوزه فعالیت
 تعداد

 ورودی

 مبلغ ورودی 

 )میلیون ریال( 

 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب 

 )میلیون ریال(

 تعداد

 صادره

 مبلغ صادره 

 )میلیون ریال( 

 322,290 11 355,550 13 118,690 9 حوزه اشتغال روستایی

 1,501,085 98 2,620,599 124 3,392,233 129 سایر حوزه ها

 1,823,375 109 2,976,149 137 3,510,923 138 جمع کل

              

 گزارش آماری کلی مصوب وصادره به تفکیک تعاونی و غیر تعاونی
 (1399/8/30الی  1399/01/01)

 نوع متقاضی
 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب

 )میلیون ریال(

نسبت 

 )درصد(
 صادرهتعداد 

 مبلغ صادره

 )میلیون ریال(

 نسبت

 )درصد(

  81 1,471,285 86  79 2,353,119 104 تعاونی

  14 262,600 14  17 499,400 15 سهامی و مسئولیت محدود

  5 89,490 9  4 123,630 18 یشخص حقیق

  100 1,823,375 109  100 2,976,149 137 جمع

تعداد ذینفع
مبلغ

 )میلیون ریال(
921,953,578بانک توسعه تعاون

336,890بانک سینا

11375,312بانک کشاورزی

7111,800پست بانک

930,800صندوق کارآفرینی امید

5427,543سایر بانک ها و موسسات

1040,226غیر اعتباری

1372,976,149جمع کل

گزارش آمار "مصوبات"  به تفکیک بانک ها و موسسات مالی ذینفع

)1399/01/01 الی 1399/8/30(

                
66 
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13 
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14 

           
1 
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مبلغ)میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعداد

15,000000000آذربایجان غربی

14,13000274,500274,500آذربایجان شرقی

23,3000021,80000اردبیل

00000000اصفهان

25,500000000البرز

32,7560013,50000ایالم

218,600000000بوشهر

21697,8102215,0008228,05022,050تهران

547,48300245,000115,000چهارمحال و بختیاری

22,230000000خراسان جنوبی
27,60000221,20000خراسان رضوی
115,0000017,00000خراسان شمالی
15480,09700322,00000خوزستان
38,354000000زنجان

00001100,00000سمنان

1150,0000012,50012,500سیستان و بلوچستان

777,328000000فارس

17,8000011,00000قزوین

00000000قم

317,196000000کردستان

324,350000000کرمان

541,898123,00026,75026,750کرمانشاه

00000000کهگیلویه و بویراحمد

7164,609000000گلستان

16,82500240,980113,800گیالن

39,990000000لرستان

4104,89000328,75012,950مازندران

3134,673000000مرکزی

25,87000125,00000هرمزگان

00000000همدان

4309,83000115,00000یزد

1042,353,1193238,00033623,03010117,550جمع 

تعاونی استان محل اجرای 

طرح

گزارش آمار "مصوبات" به تفکیک استان ها )1399/01/01 الی 1399/8/30(

اشتغال روستاییاشتغال روستایی غیرتعاونی
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 و مقایسه با ماه قبل 1399ب( عملکرد آبان ماه سال 

 درصد تغییرات ورودی، مصوب و صادره 

 مبلغ صادره)میلیون ریال( مبلغ مصوب)میلیون ریال( مبلغ ورودی)میلیون ریال(  

 آبان مهر آبان مهر آبان مهر ماه

 480,453 228,860 496,897 758,162 776,494 998,135 جمع کل

  52  53-  29- درصد تغییرات
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 گزارش عملکرد آذر ماه 

 
 1399الف( عملکرد تجمیعی تا پایان آذر سال 

 ها گزارش آمار کلی میزان ورودی، مصوب و صادره به تفکیک حوزه فعالیت اشتغال روستایی و سایر حوزه
 (1399/9/30الی  1399/01/01)

 حوزه فعالیت
 تعداد

 ورودی

 مبلغ ورودی 

 )میلیون ریال( 

 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب 

 )میلیون ریال(

 تعداد

 صادره

 مبلغ صادره 

 )میلیون ریال( 

 322,290 11 389,050 14 153,690 10 حوزه اشتغال روستایی

 2,128,535 112 3,426,269 148 4,699,193 145 سایر حوزه ها

 2,450,825 123 3,815,319 162 4,852,883 155 جمع کل

              

 گزارش آماری کلی مصوب وصادره به تفکیک تعاونی و غیر تعاونی
 (1399/9/30الی  1399/01/01)

 نوع متقاضی
 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب

 )میلیون ریال(

نسبت 

 )درصد(
 تعداد صادره

 مبلغ صادره

 ریال()میلیون 

 نسبت

 )درصد(

  83 2,038,735 99  80 3,051,789 123 تعاونی

  13 322,600 15  16 614,400 18 سهامی و مسئولیت محدود

  4 89,490 9  4 149,130 21 یشخص حقیق

  100 2,450,825 123  100 3,815,319 162 جمع

 

تعداد ذینفع
مبلغ

 )میلیون ریال(
1082,470,048بانک توسعه تعاون

440,790بانک سینا

14477,112بانک کشاورزی

7111,800پست بانک

1272,800صندوق کارآفرینی امید

6597,543سایر بانک ها و موسسات

1145,226غیر اعتباری

1623,815,319جمع کل

گزارش آمار "مصوبات"  به تفکیک بانک ها و موسسات مالی ذینفع

)1399/01/01 الی 1399/9/30(
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12 
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16 

           
1 
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مبلغ)م.ر(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعداد

15,000000000آذربایجان غربی

14,13000377,500274,500آذربایجان شرقی

23,3000021,80000اردبیل

00000000اصفهان

24,0000017,50000البرز

32,7560013,50000ایالم

218,600000000بوشهر

291,022,1202215,0009233,05022,050تهران

547,48300245,000115,000چهارمحال و بختیاری

22,230000000خراسان جنوبی
27,60000221,20000خراسان رضوی
115,0000017,00000خراسان شمالی
16484,02700437,00000خوزستان
38,354000000زنجان

00001100,00000سمنان

2183,500133,50012,50012,500سیستان و بلوچستان

9144,128000000فارس

17,80000251,00000قزوین

00000000قم

317,196000000کردستان

425,580000000کرمان

7115,798123,00026,75026,750کرمانشاه

00000000کهگیلویه و بویراحمد

7164,609000000گلستان

16,82500240,980113,800گیالن

39,990000000لرستان

6127,89000328,75012,950مازندران

4140,173000000مرکزی

25,87000125,00000هرمزگان

0000160,00000همدان

5477,83000115,00000یزد

1233,051,7894271,50039763,53010117,550جمع 

اشتغال روستاییاشتغال روستایی غیرتعاونی تعاونی استان محل اجرای 

طرح

گزارش آمار "مصوبات" به تفکیک استان ها )1399/01/01 الی 1399/9/30(
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 و مقایسه با ماه قبل 1399ب( عملکرد آذر ماه سال 

 درصد تغییرات ورودی، مصوب و صادره 

 مبلغ صادره)میلیون ریال( مبلغ مصوب)میلیون ریال( مبلغ ورودی)میلیون ریال(  

 آذر آبان آذر آبان آذر آبان ماه

 627,450 480,453 655,170 496,897 768,990 776,494 جمع کل

  23  24  1- درصد تغییرات
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 گزارش عملکرد دی ماه 

 
 1399الف( عملکرد تجمیعی تا پایان دی سال 

 گزارش آمار کلی میزان ورودی، مصوب و صادره به تفکیک حوزه فعالیت اشتغال روستایی و سایر حوزه ها
 (1399/10/30الی  1399/01/01)

 حوزه فعالیت
 تعداد

 ورودی

 مبلغ ورودی 

 )میلیون ریال( 

 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب 

 )میلیون ریال(

 تعداد

 صادره

 مبلغ صادره 

 )میلیون ریال( 

 322,290 11 424,050 15 167,190 13 حوزه اشتغال روستایی

 2,576,468 124 3,536,509 156 5,164,552 178 سایر حوزه ها

 2,898,758 135 3,960,559 171 5,331,742 191 جمع کل

              

 گزارش آماری کلی مصوب وصادره به تفکیک تعاونی و غیر تعاونی
 (1399/10/30الی  1399/01/01)

 نوع متقاضی
 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب

 )میلیون ریال(

نسبت 

 )درصد(
 تعداد صادره

 مبلغ صادره

 )میلیون ریال(

 نسبت

 )درصد(

  80 2,312,468 109  78 3,106,419 127 تعاونی

  17 495,600 16  18 699,400 19 سهامی و مسئولیت محدود

  3 90,690 10  4 154,740 25 یشخص حقیق

  100 2,898,758 135  100 3,960,559 171 جمع

 

تعداد ذینفع
مبلغ

 )میلیون ریال(
1112,525,308بانک توسعه تعاون

440,790بانک سینا

15526,482بانک کشاورزی

8146,800پست بانک

1272,800صندوق کارآفرینی امید

7602,543سایر بانک ها و موسسات

1445,836غیر اعتباری

1713,960,559جمع کل

گزارش آمار "مصوبات"  به تفکیک بانک ها و موسسات مالی ذینفع

)1399/01/01 الی 1399/10/30(

                
64 
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13 
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2                
      
15 

           
1 
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مبلغ)م.ر(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعداد

15,000000000آذربایجان غربی

14,13000377,500274,500آذربایجان شرقی

23,3000021,80000اردبیل

00000000اصفهان

24,0000017,50000البرز

32,7560013,50000ایالم

218,600000000بوشهر

291,022,1202215,00011273,050337,050تهران

547,48300245,000115,000چهارمحال و بختیاری

22,230000000خراسان جنوبی
27,60000221,20000خراسان رضوی
115,0000017,00000خراسان شمالی
17486,42700437,00000خوزستان
38,354000000زنجان

00004100,61000سمنان

2183,500133,50012,50012,500سیستان و بلوچستان

11195,128000000فارس

17,800002101,00000قزوین

00000000قم

317,196000000کردستان

526,810000000کرمان

7115,798123,00026,75026,750کرمانشاه

00000000کهگیلویه و بویراحمد

7164,609000000گلستان

16,82500240,980113,800گیالن

39,990000000لرستان

6127,89000328,75012,950مازندران

4140,173000000مرکزی

25,87000125,00000هرمزگان

0000160,00000همدان

5477,83000115,00000یزد

1273,106,4194271,50044854,14011152,550جمع 

اشتغال روستاییاشتغال روستایی غیرتعاونی تعاونی استان محل اجرای 

طرح

گزارش آمار "مصوبات" به تفکیک استان ها )1399/01/01 الی 1399/10/30(
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 و مقایسه با ماه قبل 1399ب( عملکرد دی ماه سال 

 درصد تغییرات ورودی، مصوب و صادره 

 مبلغ صادره)میلیون ریال( مبلغ مصوب)میلیون ریال( مبلغ ورودی)میلیون ریال(  

 دی آذر دی آذر دی آذر ماه

 447,932 627,450 363,240 655,170 680,359 768,990 جمع کل

  29-  45-  12- درصد تغییرات
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 گزارش عملکرد بهمن ماه 

 
 1399الف( عملکرد تجمیعی تا پایان بهمن سال 

 گزارش آمار کلی میزان ورودی، مصوب و صادره به تفکیک حوزه فعالیت اشتغال روستایی و سایر حوزه ها
 (1399/11/30الی  1399/01/01)

 حوزه فعالیت
 تعداد

 ورودی

 مبلغ ورودی 

 )میلیون ریال( 

 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب 

 )میلیون ریال(

 تعداد

 صادره

 مبلغ صادره 

 )میلیون ریال( 

 322,290 11 510,210 20 356,190 15 حوزه اشتغال روستایی

 2,733,178 140 3,774,673 178 5,505,022 208 سایر حوزه ها

 3,055,468 151 4,284,883 198 5,861,212 223 جمع کل

              

 گزارش آماری کلی مصوب وصادره به تفکیک تعاونی و غیر تعاونی
 (1399/11/30الی  1399/01/01)

 نوع متقاضی
 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب

 )میلیون ریال(

نسبت 

 )درصد(
 تعداد صادره

 مبلغ صادره

 )میلیون ریال(

 نسبت

 )درصد(

  81 2,462,778 121  78 3,348,243 139 تعاونی

  16 500,600 17  18 764,800 25 سهامی و مسئولیت محدود

  3 92,090 13  4 171,840 34 یشخص حقیق

  100 3,055,468 151  100 4,284,883 198 جمع

 

تعداد ذینفع
مبلغ

 )میلیون ریال(
1202,728,062بانک توسعه تعاون

440,790بانک سینا

18542,622بانک کشاورزی

11169,800پست بانک

19105,490صندوق کارآفرینی امید

7642,543سایر بانک ها و موسسات

1955,576غیر اعتباری

1984,284,883جمع کل

گزارش آمار "مصوبات"  به تفکیک بانک ها و موسسات مالی ذینفع

)1399/01/01 الی 1399/11/30(
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مبلغ)م.ر(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعداد

15,000000000آذربایجان غربی

14,13000481,100274,500آذربایجان شرقی

23,3000021,80000اردبیل

15,740000000اصفهان

35,5000017,50000البرز

44,65600243,500140,000ایالم

218,600000000بوشهر

29853,7002215,00014275,150337,050تهران

547,48300245,000115,000چهارمحال و بختیاری

22,230000000خراسان جنوبی
310,60000221,20000خراسان رضوی
115,00000317,90017,000خراسان شمالی
17486,42700539,00012,000خوزستان
5219,784000000زنجان

1150,0000010123,350115,000سمنان

4209,500154,50012,50012,500سیستان و بلوچستان

12202,128000000فارس

17,800002101,00000قزوین

11,160000000قم

317,196000000کردستان

527,350000000کرمان

7115,798123,00026,75026,750کرمانشاه

00000000کهگیلویه و بویراحمد

7164,609000000گلستان

16,82500240,980113,800گیالن

39,990000000لرستان

7129,86400429,91024,110مازندران

4140,173000000مرکزی

25,87000125,00000هرمزگان

0000160,00000همدان

5477,83000115,00000یزد

1393,348,2434292,50059936,64016217,710جمع 

تعاونی استان محل اجرای 

طرح

گزارش آمار "مصوبات" به تفکیک استان ها )1399/01/01 الی 1399/11/30(

اشتغال روستاییاشتغال روستایی غیرتعاونی
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 و مقایسه با ماه قبل 1399ب( عملکرد بهمن ماه سال 

 درصد تغییرات ورودی، مصوب و صادره 

 مبلغ صادره)میلیون ریال( مبلغ مصوب)میلیون ریال( مبلغ ورودی)میلیون ریال(  

 بهمن دی بهمن دی بهمن دی ماه

 156,710 447,932 54,704 363,240 423,140 680,359 جمع کل

  65-  85-  38- درصد تغییرات
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 گزارش عملکرد اسفند ماه 

 
 1399الف( عملکرد تجمیعی تا پایان اسفند سال 

 حوزه هاگزارش آمار کلی میزان ورودی، مصوب و صادره به تفکیک حوزه فعالیت اشتغال روستایی و سایر 
 (1399/11/30الی  1399/01/01)

 حوزه فعالیت
 تعداد

 ورودی

 مبلغ ورودی 

 )میلیون ریال( 

 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب 

 )میلیون ریال(

 تعداد

 صادره

 مبلغ صادره 

 )میلیون ریال( 

 324,290 12 895,035 28 564,190 22 حوزه اشتغال روستایی

 3,365,453 167 4,494,486 212 7,264,749 278 سایر حوزه ها

 3,689,743 179 5,389,521 240 7,828,939 300 جمع کل

              

 گزارش آماری کلی مصوب وصادره به تفکیک تعاونی و غیر تعاونی
 (1399/12/30الی  1399/01/01)

 نوع متقاضی
 تعداد

 مصوب

 مبلغ مصوب

 )میلیون ریال(

نسبت 

 )درصد(
 تعداد صادره

 مبلغ صادره

 )میلیون ریال(

 نسبت

 )درصد(

  79 2,918,403 136  78 4,207,186 166 تعاونی

  17 638,600 20  15 798,800 28 سهامی و مسئولیت محدود

  4 132,740 23  7 383,535 46 یشخص حقیق

  100 3,689,743 179  100 5,389,521 240 جمع

 

 

تعداد ذینفع
مبلغ

 )میلیون ریال(
1453,640,555بانک توسعه تعاون

440,790بانک سینا

18542,622بانک کشاورزی

14207,100پست بانک

28206,835صندوق کارآفرینی امید

9654,393سایر بانک ها و موسسات

2297,226غیر اعتباری

2405,389,521جمع کل

گزارش آمار "مصوبات"  به تفکیک بانک ها و موسسات مالی ذینفع

)1399/01/01 الی 1399/12/30(
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مبلغ)م.ر(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعدادمبلغ )میلیون ریال(تعداد

26,160000000آذربایجان غربی

250,130146,000481,100274,500آذربایجان شرقی

323,300120,00038,62516,825اردبیل

449,902135,5000000اصفهان

496,5000017,50000البرز

44,65600243,500140,000ایالم

218,600000000بوشهر

371,296,8002215,00022300,520443,050تهران

547,48300245,000115,000چهارمحال و بختیاری

46,635000000خراسان جنوبی
310,60000221,20000خراسان رضوی
115,00000433,90017,000خراسان شمالی
17486,42700767,50012,000خوزستان
8230,759000000زنجان

2151,1600011126,350115,000سمنان

4209,500154,00012,50012,500سیستان و بلوچستان

13206,378000000فارس

17,800002101,00000قزوین

11,661000000قم

317,196000000کردستان

628,580000000کرمان

7115,798123,00026,75026,750کرمانشاه

00000000کهگیلویه و بویراحمد

7164,609000000گلستان

16,82500240,980113,800گیالن

4114,9901105,0002166,0002166,000لرستان

7129,86400429,91024,110مازندران

5148,673000000مرکزی

25,87000125,00000هرمزگان

138,00000160,00000همدان

6517,33000115,00000یزد

1664,207,1868498,500741,182,33520396,535جمع 

تعاونی استان محل اجرای 

طرح

گزارش آمار "مصوبات" به تفکیک استان ها )1399/01/01 الی 1399/12/30(

اشتغال روستاییاشتغال روستایی غیرتعاونی
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 و مقایسه با ماه قبل 1399ب( عملکرد اسفند ماه سال 

 درصد تغییرات ورودی، مصوب و صادره 

 مبلغ صادره)میلیون ریال( مبلغ مصوب)میلیون ریال( مبلغ ورودی)میلیون ریال(  

 اسفند بهمن اسفند بهمن اسفند بهمن ماه

 634,275 156,710 934,196 328,544 1,318,370 423,140 جمع کل

  305  184  212 درصد تغییرات
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