
شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200ابراهیم اسماعیلیبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

2
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

داراب آباد
سازمان امور عشایر ایران200200ابراهیم آریکبانک کشاورزی

3
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان-سیروان- ایالم

روستای قنات اباد
سازمان امور عشایر ایران204204ابراهیم پیربیگیبانک کشاورزی

4
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای ارمو1دره شهرایالم

ابراهیم حاتمی 

الوار
سازمان امور عشایر ایران200200

5
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200ابراهیم حسینیبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

6
 راس 30پرورش

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204ابراهیم دریکوندبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

7
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200ابراهیم رحمتیصندوق کارآفرینی امیدابدانان مورموری1آبدانانایالم

8
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200ابراهیم سبزیبانک کشاورزی

9
پرورش 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

آبدانان منطقه عشایری 

چمکبود
سازمان امور عشایر ایران200200ابراهیم شریفیصندوق کارآفرینی امید

10
سردخانه ی 

دومداره
4ملکشاهیایالم

ملکشاهی ارکواز بخش 

گچی روستای قلعه جوق
وزارت جهاد کشاورزی32003200ابراهیم صارمی فربانک کشاورزی

11
 30پرورش 

راس دام داشتی
بانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

ابراهیم محسن 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران204204

(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 



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 

12
گاوداری شیری 

نیمه صنعتی
2ایالمایالم

ایالم چوار جنب پلیس راه 

اسالم آباد-ایالم
وزارت جهاد کشاورزی750750ابراهیم محمدیبانک کشاورزی

13
پرورش مرغ 

گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی960960ابراهیم نجفیبانک کشاورزیروستای سراب- ایوان 5ایوانایالم

14
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200ابراهیم نیازیبانک کشاورزیروستای مراد آباد1دره شهرایالم

15
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200ابوذر هنرمندصندوق کارآفرینی امیدروستای شهید سیکانی1دره شهرایالم

16
تولید فرش 

دستبافت
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای لتاب-شباب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100احترام سوریبانک توسعه تعاون

17
دفتر خدمات 

رایانه ای
400400احسان باقریپست بانکروستای گله جار-شهرستان 1ایالمایالم

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

18
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200احسان خسروپوربانک کشاورزیروستای جهادآباد1دره شهرایالم

19
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200احسان عبدیبانک کشاورزیروستای چنگوله1مهرانایالم

20
تولید تجهیزات 

ledروشنایی 
5ایالمایالم

ایالم شهرک صنعتی بلوار 

کار آفرینان
بانک توسعه تعاون

احسان قاضی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت37503750

21

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

بانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم
احسان 

میردریکوند
سازمان امور عشایر ایران204204

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100احالم کرمیبانک توسعه تعاونمهران روستای چاالب1مهرانایالمقالی بافی22

وزارت ورزش و جوانان400400احمد اروانهبانک توسعه تعاونآبدانان مورموری2آبدانانایالمباشگاه ورزشی23

24
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1چرداولایالم

ایالم چرداول روستای 

زنجیره
سازمان امور عشایر ایران204204احمد اسدزادهبانک کشاورزی



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 

25
پرورش 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

آبدانان روستای وچکبود 

جودکی
سازمان امور عشایر ایران200200احمد اسکندریصندوق کارآفرینی امید

26

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ملکشاهیایالم
ملکشاهی روستای چم انار 

سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200احمد اندوزبانک کشاورزی

27
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500احمد بساطیبانک کشاورزیروستای فاضل آباد1دره شهرایالم

28
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان - ایالم

ماژین علیا
بانک کشاورزی

احمد بگ 

احمدیان ماژین
سازمان امور عشایر ایران200200

29
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204احمد بوکی نژادبانک کشاورزیبدره روستای گله دار1بدرهایالم

30

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200احمد پورالماسبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

31
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200احمد تویاریبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

32

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200احمد درویشیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

33
پرورش میش 

داشتی عشایری
1دهلرانایالم

بخش مرکزی تم -دهلران

تم آب
سازمان امور عشایر ایران250250احمد رضائیصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمآرماتوربند34
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300احمد شاهمرادیانصندوق کارآفرینی امید

35
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200احمد عبدیبانک کشاورزیروستای چنگوله1مهرانایالم



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 

36

دامداری 

عشایری 

راسی16

سازمان امور عشایر ایران204204احمد عبدیبانک کشاورزیبدره روستای خوشقدم1بدرهایالم

37

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200احمد فاضلیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

38
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150احمد کاکائیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه ورگر1آبدانانایالم

39
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای ماژین- ایوان- ایالم1ایوانایالم

احمد محمد 

حسنی
سازمان امور عشایر ایران200200

40
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سازمان امور عشایر ایران200200احمد مرادخانیبانک کشاورزی

41

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200احمد مهدی زادهبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

42

تعمیر وسایل 

سرمایشی 

تجاری و خانگی

1مهرانایالم
ایالم شهرستان مهران 

روستای چاالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300احمد میرزاییصندوق کارآفرینی امید

43
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204احمد نجف نیابانک کشاورزیسیروان روستای اسالمیه1سیروانایالم

500500احمد وندادصندوق کارآفرینی امیدروستای جهانگیرآباد2دره شهرایالمخانه بوم گردی44
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

45

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204احمدعلی شیرولیبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

46
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200احمدی کرمیبانک کشاورزیروستای وحدت آباد1دره شهرایالم



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 

1ایوانایالمرنگرزی47
روستای - ایوان - ایالم 

داراب
200200اختر باقریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

48

توسعه شرکت 

 2742تعاونی 

ارکیده مانشت

6ایالمایالم

شهرستان ایالم -استان ایالم

کوچه - روستای چالسرا- 

شهید علی حسینی

400400اخضر خزلیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

49
تولید پوشاک 

زنانه
1مهرانایالم

شهرک -مهران-ایالم

اسالمیه پشت مخابرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300اخالص ازدستصندوق کارآفرینی امید

50
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

سیاب درویش
سازمان امور عشایر ایران200200اردشیر کناریوندبانک کشاورزی

51

پرورش 

 30گوسفند

اصالح )راسی 

(نژاد دوقلوزا

بانک کشاورزیمهران روستای چنگوله1مهرانایالم
اسحق چشمه 

شیری
سازمان امور عشایر ایران200200

52
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

بلوطستان
سازمان امور عشایر ایران200200اسحق رحیمیبانک کشاورزی

53
 راس 30پرورش

میش داشتی
بانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

اسحق سلیمان 

پور
سازمان امور عشایر ایران204204

54
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200اسحق قاسمیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

55
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200اسد بروارزادهبانک کشاورزی

56
لوله کشی گاز 

خانگی و تجاری
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500400اسد رحمانیانپست بانک

57

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204اسد رشیدی الواربانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم



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 

58
پرورش گوساله 

دو رگه
3ایوانایالم

روستای - ایوان - ایالم 

چهل زرعی
وزارت جهاد کشاورزی700700اسد زمانیبانک کشاورزی

59

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

جابرانصار
سازمان امور عشایر ایران200200اسد طاهریصندوق کارآفرینی امید

60

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای 

زردالن میدر علیا
بانک کشاورزی

اسد علی حیدری 

وش
سازمان امور عشایر ایران204204

61
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200اسد قاسمیبانک کشاورزیروستای چنگوله-مهران 1مهرانایالم

62
پرورش 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

آبدانان منطقه عشایری 

دینارکوه
سازمان امور عشایر ایران200200اسد کاظمی فرصندوق کارآفرینی امید

63
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200اسداهلل آب ساالنصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالم

64
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای کلی کلی
سازمان امور عشایر ایران204204اسداله اسدیبانک کشاورزی

65
راس 30پرورش 

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204اسداله بیرانوندبانک کشاورزیماژین1دره شهرایالم

66

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

شیالب
سازمان امور عشایر ایران200200اسداله جمالیصندوق کارآفرینی امید

67

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204اسداله ستاروندبانک کشاورزیماژین1دره شهرایالم



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 

68
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200اسداله کسعلیبانک کشاورزیروستای بهشت آباد1دره شهرایالم

69
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200اسفندیار غافلیبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

70
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی150150اسکندر خدایاریبانک کشاورزیروستای غارت مالگه1دره شهرایالم

71
کارگاه قالی 

بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000اسما پیرمحمدیبانک توسعه تعاونآبدانان روستای گنداب6آبدانانایالم

72

سرد خانه 

ونگهداری 

محصوالت

وزارت جهاد کشاورزی40004000اسماء باباییبانک کشاورزیروستای دشت آباد9دره شهرایالم

1ملکشاهیایالمخیاطی73
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اسماء کریمی نژادصندوق کارآفرینی امید

74

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200اسماعیل دارابیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه عشایری ورگر1آبدانانایالم

75
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200اسماعیل میریبانک کشاورزیایالم چوار روستای گلزار1ایالمایالم

76
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200اسمعیل ولدیبانک کشاورزیروستای باباگیر- ایوان- ایالم1ایوانایالم

77
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200اشرف بانو هواسیصندوق کارآفرینی امیدروستای عباسی آباد1دره شهرایالم

78
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200اشرف پیریصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

79
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200اشرفی مرادیبانک کشاورزیآبدانان روستای وچکبود1آبدانانایالم

80
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200اشکان هاشمیانصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم
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81

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200اصغر ارندانبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

82
کارگاه بلوک 

زنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300اصغر رضائیصندوق کارآفرینی امیدایالم آبدانان روستای ژیور2آبدانانایالم

83
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای بن باباجان1دره شهرایالم

اعظم دریکوند 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

84

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی95

وزارت جهاد کشاورزی400400اعظم رحیمیبانک کشاورزیروستای دولگالب- بدره1بدرهایالم

85
کارگاه تولید 

پوشاک
2چرداولایالم

آسمان - چرداول - ایالم 

روستای گدمه-آباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400اعظم غالمیانبانک توسعه تعاون

86
ایجاد باجه 

بانکی
1ایوانایالم

ایوان غرب روستای کپنه 

کران
400400افتخار رستمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

87
 30پرورش 

راس دام داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204افروز هوشیاربانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

88
آموزشگاه 

فناوری اطالعات
400400افسانه مرادیانصندوق کارآفرینی امیدشهرک هزارانی- آبدانان 2آبدانانایالم

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

89
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200افسون هاشمی فرصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

90

فروشگاه بین 

راهی مواد 

غذایی

2مهرانایالم
مهران روستای گالن سد 

کنجانچم
صندوق کارآفرینی امید

افشین سلیمی 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400
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91

سیلوی ذخیره 

سازی و 

نگهداری غالت

12دهلرانایالم
دهستان اناران روستای 

حاضر میل
وزارت جهاد کشاورزی3500035000اقبال کاوری زادهبانک کشاورزی

92
کارگاه فرش 

دست باف
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500اقدس باالوندیصندوق کارآفرینی امیدروستای دولگالب-بدره5بدرهایالم

93

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران230230اکبر رحیمیبانک کشاورزیایالم روستای چشمه کبود1ایالمایالم

94

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250اکبر صیادی نژادصندوق کارآفرینی امیدزرین اباد1دهلرانایالم

95
تعیرکار موتور 

سیکلت
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
صندوق کارآفرینی امید

اکبر 

عبدالمحمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت220220

96
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204اکبر عزیزیبانک کشاورزیبدره روستای زید1بدرهایالم

97

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیشهرک اسالمیه1مهرانایالم
اکرام جهان 

بخشی یگانه
سازمان امور عشایر ایران200200

3مهرانایالمدامپروری98
استان ایالم شهرستان 

مهران روستای چاالب
سازمان امور عشایر ایران200200اکرام خنجریبانک کشاورزی

99
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای جهادآباد1دره شهرایالم

اکرم دیرکوند 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

100
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی300300اکرم دیناریصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه سراجان1آبدانانایالم

وزارت جهاد کشاورزی14401440اکرم کولیوندبانک کشاورزیروستای چغاپوکه3دره شهرایالمگاوداری شیری101



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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102
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای علی 

آبدسفلی
سازمان امور عشایر ایران204204االداد احمدبیگیبانک کشاورزی

103

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204اهلل مراد اسدیبانک کشاورزیماژین1دره شهرایالم

104
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

نهرخان سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200اله بخش یوسفیبانک کشاورزی

105
پرورش 

گاوشیری
1چرداولایالم

چرداول بیجنوند نثار -ایالم 

چاالب زرد
وزارت جهاد کشاورزی800800اله نور شکریبانک کشاورزی

106

طرح توجیهی 

پرورش مرغ 

گوشتی به 

ظرفیت 

 قطعه10000

3بدرهایالم
شهرستان - استان ایالم 

روستای آبچشمه- بدره 
وزارت جهاد کشاورزی880880اله یار رنجبربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی300300اله یار زارعیبانک کشاورزیروستای گدارنمک1دره شهرایالمپرورش گوسفند107

108
خدمات رایانه 

ای
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300اله یار نوریصندوق کارآفرینی امیدروستای چاالب- مهران 2مهرانایالم

109
کشت گل 

نرگس
1دره شهرایالم

ایالم دره شهر ماژین 

روستای گدارنمک
وزارت جهاد کشاورزی200200الهام اسدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت250250الهام اقبالیصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان زرنه2ایوانایالمخیاطی110

111
آموزشگاه آزاد 

الناز
4ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چشمه سفید
آموزش فنی حرفه ای500500الهام جوانمردپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200الهام شیریصندوق کارآفرینی امیدگرز لنگر1دره شهرایالمگل نرگس112

113
هر روستا یک 

فروشگاه
2ایالمایالم

- میشخاص-سرابکالن

انارک وقبله-سوگه
15001500الهام مظفریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

114
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران480480الهام ویسیصندوق کارآفرینی امیدروستای گله جار- چوار-ایالم1ایالمایالم
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115

صندوق خرد 

محلی روستا تم 

(دوستی)تم آب 

صندوق کارآفرینی امید200200الهه رضاییصندوق کارآفرینی امیددهلران روستا تم تم آب30دهلرانایالم

116
هرروستا یک 

محصول
صندوق کارآفرینی امید240240الهه قبادی صذرصندوق کارآفرینی امیدچرداول هلیالن پیامن سفلی1چرداولایالم

117

طراحی نوین 

مسکن 

روستایی با 

رویکرد صرفه 

جویی در 

مصرف انرژی و 

مقاوم سازی در 

برابر زلزله

1ایالمایالم
دفتر فنی .روستای چالسرا

مهندسی دیزاین خانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت750500الهه میرزاییپست بانک

118
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200الیاس اندوزبانک کشاورزی

119

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200امامعلی عبدیبانک کشاورزیشهرک اسالمیه1مهرانایالم

120
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک کلوندی
بانک کشاورزی

امامعلی یاری 

نسب
سازمان امور عشایر ایران200200

121

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204امان اهلل ستاروندبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

122

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای 

زردالن بیاز اباد
سازمان امور عشایر ایران204204امان اله چراغیبانک کشاورزی
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123

پرورش مرغ 

هزار 20گوشتی 

قطعه ای

وزارت جهاد کشاورزی17601760امید مطیریبانک کشاورزیایوان روستای کلکل4ایوانایالم

124
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای کلی کلی
سازمان امور عشایر ایران450450امیدعلی میریبانک کشاورزی

125

مرغ تخم گزار 

 قطعه 60000

ای

10ایالمایالم
 جاده 10ایالم کیلومتر 

میشخاص
وزارت جهاد کشاورزی3500030000امیر بهمنپست بانک

126
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200امیر پاکبازصندوق کارآفرینی امیدروستای عباس آباد1دره شهرایالم

127
تولید یخ 

خوراکی قالبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800امیر حسن بیگیبانک کشاورزیصالح آباد _شهرستان مهران4مهرانایالم

128

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای 

چشمه ماهی
بانک کشاورزی

امیر حسین 

اسدی چشمه 

ماهی

سازمان امور عشایر ایران204204

129

بلوک زنی و 

سایر سازه های 

بتی مورد نیاز 

کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400امیر سبزیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چاالب1مهرانایالم

130

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم
امیر صمدیان 

مقدم
سازمان امور عشایر ایران200200

131
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500امیر محسن نیاییبانک کشاورزیروستای دشت چمران1دره شهرایالم
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132

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران255255امیر محمود نهالبانک کشاورزیایالم روستای چشمه کبود1ایالمایالم

133
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200امیر منصورزادهبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

134
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای چهل - ایوان- ایالم

زرعی
سازمان امور عشایر ایران200200امیر نرگسی پوربانک کشاورزی

135
رنگ آمیزی 

ساختمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300امیر نوروزیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای پشت قلعه1آبدانانایالم

136
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان بخش زرنه1ایوانایالم

امیر هوشنگ 

شفیعی
سازمان امور عشایر ایران200200

137
پرواربندی بره 

راسی200
2آبدانانایالم

آبدانان حاشیه جاده آبدانان 

منطقه عشایری -دره شهر 

 کیلومتری5

وزارت جهاد کشاورزی32583250امیر یاریبانک کشاورزی

138
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200امین احمدیبانک کشاورزیایالم ایوان شیرزول1ایوانایالم

139
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای ماژین 

علیا
سازمان امور عشایر ایران200200امین احمدیانبانک کشاورزی

140

وسایل مورد 

نیاز خرید 

تلقیح مصنوعی 

گاو

وزارت جهاد کشاورزی280280امین بازداربانک کشاورزیشهرستان بدره1بدرهایالم

141
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200امین زوالیبانک کشاورزیایالم ایوان سراب1ایوانایالم

وزارت جهاد کشاورزی400400امین فاضلیبانک توسعه تعاونروستای جهاد آباد2دره شهرایالمتولید لبنیات142

143
پرورش 

بلدرچین
1ایالمایالم

روستای - شهرستان ایالم 

روبروی مسجد- پاکل گراب 
وزارت جهاد کشاورزی400400امین فتاحیانبانک کشاورزی
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144
کارگاه پرورش 

قارچ
وزارت جهاد کشاورزی200200امین قاسمیبانک توسعه تعاونآبدانان روستای گنداب1آبدانانایالم

145
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی21702170امین هاشمیبانک کشاورزیروستای دشت آباد5دره شهرایالم

146
تولید گلیم 

نقش برجسته
1ایالمایالم

ایالم چالسرا کوچه شهید 

شمس الدینوندی
400400انتظار قیطاسیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

147
کارگاه گلیم 

بافی
5چرداولایالم

روستای - چرداول-ایالم

زنجیره علیا
400400ایران شمس الهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

148
پرورش 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

آبدانان روستای وچکبود 

جودکی
سازمان امور عشایر ایران200200ایرج بهرامیصندوق کارآفرینی امید

149

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

مورموری
سازمان امور عشایر ایران200200ایرج رحمیصندوق کارآفرینی امید

150

پرورش گاو 

شیری اصیل 

 راسی50

8بدرهایالم
ایالم شهرستان بدره شهرک 

ولیعصر
وزارت جهاد کشاورزی1290012900ایرج رضاییانبانک کشاورزی

151
پرواربندی بره 

 راسی500
8مهرانایالم

شهرستان مهران بخش 

صالح اباد روستای گالن
وزارت جهاد کشاورزی65005900ایرج هاشمیبانک کشاورزی

152
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای کله - ایوان- ایالم

جوب
سازمان امور عشایر ایران200200ایل خار یاسمیبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران200200ایوب بسطامیبانک کشاورزیایالم چوار روستای چگاه1ایالمایالمپرورش بره153

154

مرغداری 

گوشتی بیست 

هزار قطعه ای

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
وزارت جهاد کشاورزی19201920ایوب عارفی پوربانک کشاورزی

1چرداولایالمخرید خودپرداز155
ایالم شهرستان چرداول 

بخش هلیالن روستای امام
500400ایوب هاشمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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156

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200آبنوس ارنبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

157
آرایش وپیرایش 

زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150آذر داوری نیاصندوق کارآفرینی امید

158

طرح نقش 

متن )دوزی 

(گلدوزی-دوزی

6چرداولایالم
ایالم چرداول روستای 

زنجیره علیا
400400آذر شمس الهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

159
پرورش میش 

راسی76داشتی
1چرداولایالم

ایالم چرداول هلیالن 

روستای بانلکان
سازمان امور عشایر ایران204204آذر فتحیبانک کشاورزی

160
فروشگاه مواد 

غذایی
صندوق کارآفرینی امید200200آذر یاریصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای گالن1مهرانایالم

200200آرزو رضاییپست بانکدراشکفت- چرداول- ایالم 7چرداولایالمحصیربافی161
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

162
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100آرزو میرزاییصندوق کارآفرینی امید

163
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200آرزو هاشمیصندوق کارآفرینی امیدروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

164
تولید گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی13201320آرزو همتیبانک کشاورزیکل سفید3دره شهرایالم

165

کشتارگاه 

سپیدمرغ 

مانشت

وزارت صنعت، معدن و تجارت6400020000آرش باسامیبانک کشاورزیایوان روستای گرمه باسکله53ایوانایالم

500500آرمین بساطیصندوق کارآفرینی امیدروستای عباس آباد1دره شهرایالمخانه بوم گردی166
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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167
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204آزاد جنودبانک کشاورزیزرانگوش-بدره1بدرهایالم

168
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150آزاده اکبریصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه کناره1آبدانانایالم

1ملکشاهیایالمپرورش قارچ169

ملکشاهی خیابان - ایالم 

شهید دستفال کوچه 

یارمحمدی

وزارت جهاد کشاورزی100100آزاده آفریدونیبانک کشاورزی

170
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200آزاده قنبریبانک کشاورزیایالم ایوان کله جوب1ایوانایالم

2دهلرانایالمپرورش ماهی171
بخش سراب . دهلران . ایالم

میمه
وزارت جهاد کشاورزی700700آشور فتحیصندوق کارآفرینی امید

172

ساخت انواع 

کابینت و کمد 

دیواری

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600آقامیر جعفریپست بانکروستای قلعه جوق,ملکشاهی2ملکشاهیایالم

1ملکشاهیایالمقالی بافی173
ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آمنه جم زادهپست بانک

1ملکشاهیایالمقالی بافی174
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت9090آمنه رحیمیصندوق کارآفرینی امید

175
کارگاه 

حصیربافی
5دهلرانایالم

روستای -دهلران-ایالم

حاضرمیل
400400آمنه رنجبربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

176
هر روستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید240240آمنه قبادی شعارصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمخیاطی177
ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آمنه کرمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آمنه محمدنیاصندوق کارآفرینی امیدروستای چاالب- مهران 2مهرانایالمقالی بافی178

179

خیاطی 

لباسهای بومی 

محلی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آمنه منوچهریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آمنه ناصری پورپست بانکایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمخیاطی180
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181

کارگاه تولید 

محصوالت 

چرمی

10چرداولایالم
- بخش زاگرس - چرداول 

روستای بالوه خشکه
400400آمنه نجف نیاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آهو عظیمیبانک توسعه تعاون-هلیالن- چرداول - ایالم 1چرداولایالمقالی بافی182

183
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای جوب - ایوان- ایالم

گوهر
سازمان امور عشایر ایران200200آیت چولکیبانک کشاورزی

184
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500آیت فیض الهیبانک توسعه تعاونایالم چوار ورکبود2ایالمایالم

100100باسمه کسعلیبانک توسعه تعاونایالم سیروان روستای کارزان1سیروانایالمگلیم بافی185
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

186

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

1مهرانایالم
شهرستان مهران روستای 

چاالب
سازمان امور عشایر ایران200200باقر ازواربانک کشاورزی

187
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204باقر آبلیبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

188
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200باقر باقری نیابانک کشاورزیایالم ایوان روستای علیگه1ایوانایالم

189
گاوداری شیری 

 راسی7
2ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
وزارت جهاد کشاورزی606606باقر غالمیانپست بانک

190
 )صنایع دستی

(چیت بافی
1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای گلوزه

100100بانو نوروزیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت104100بتول حیدریپست بانکروستای چنگوله1مهرانایالمقالی بافی191

صندوق کارآفرینی امیدمهران روستای گالن2مهرانایالمتولیدی پوشاک192
بتول علی 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

193
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی300300بتول غالمیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالم
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2مهرانایالمچیت بافی194

مهران روستای بان - ایالم 

رحمان جنب دبستان شهید 

جوانمردی

صندوق کارآفرینی امید
بتول مهدی 

زادیان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

195
لحاف و تشک 

دوزی
2ملکشاهیایالم

روستای -ملکشاهی - ایالم 

کلک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بدریه فاطمیبانک توسعه تعاون

196
خرید میش 

داشتی
1سیروانایالم

-بخش کارزان-سیروان-ایالم

سراب
بانک توسعه تعاون

بدریه قبادی 

نسب
سازمان امور عشایر ایران488488

وزارت جهاد کشاورزی200200براخاص پلمسصندوق کارآفرینی امیدچرداول روستای جوبشله2چرداولایالمکاشت زعفران197

198
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم منجل جنب مرغداری 

امینی
بانک کشاورزی

برارخاص 

صادقیان
سازمان امور عشایر ایران200200

199
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
سازمان امور عشایر ایران200200برجعلی تارانبانک کشاورزی

200
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200برزو احمدیصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای کالن1ایوانایالم

201

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204بزرگی شیریبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

202
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای اسالم آباد1دره شهرایالم

بساط علی شیخ 

زاده
سازمان امور عشایر ایران500500

203

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم

ایالم روستای بانقالن 

خیابان امام خمینی خیابان 

2پاسداران کوچه پیام 

سازمان امور عشایر ایران200200بشری ملکیبانک کشاورزی

204

شرکت تولیدی 

گاو شیری 

گلستان ایالم با 

شماره ثبت 

1547

2ایالمایالم
ایالم بخش سیوان روستای 

جعفراباد
وزارت جهاد کشاورزی31203120بنفشه عباسیبانک کشاورزی
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205

انبارداری و نگه 

داری 

محصوالت 

کشاورزی

4بدرهایالم
 1کیلومتر - شهرستان بدره 

جاده بدر ه به ایالم
وزارت جهاد کشاورزی27802780بهرام بیابانیبانک کشاورزی

206
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000بهروز انصاری فربانک کشاورزیایوان روستای هلشی3ایوانایالم

207
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیروستای آبهر پایین-بدره1بدرهایالم

بهروز صید 

محمدی
سازمان امور عشایر ایران204204

208
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204بهروز کرمشاهیبانک کشاورزیروستای اسالم آباد1دره شهرایالم

209
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

نهرخان علیا
سازمان امور عشایر ایران200200بهروز همتیبانک کشاورزی

210
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران450450بهزاد دارابیصندوق کارآفرینی امیدچوار بهمن آباد-ایالم1ایالمایالم

211

خدمات برق 

وسایط نقلیه و 

کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500بهزاد قاسمیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چاالب2مهرانایالم

وزارت جهاد کشاورزی200200بهزاد کاهیبانک کشاورزیگرز لنگر1دره شهرایالمگل نرگس212

213
پرورش دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران200200بهزاد ناصریبانک کشاورزیایالم بخش چوار1ایالمایالم

214
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200بهزاد نجات زادهصندوق کارآفرینی امیدماهپاره1دره شهرایالم

215
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
1مهرانایالم

بانرحمان کوچه شهید 

خیراله علی حسینی
بانک کشاورزی

بهمن میرزایی 

پور
سازمان امور عشایر ایران200200

216
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200بهمن وحیدیانبانک کشاورزیروستای اسالم آباد1دره شهرایالم



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 

217
کاشت گل 

نرگس
1دره شهرایالم

بخش مازین روستای 

گدارنمک
صندوق کارآفرینی امید

بی نظیر زینی 

وند
وزارت جهاد کشاورزی200200

218
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100بیتا سوخته زاریصندوق کارآفرینی امید

219
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای علمدار-ایوان- ایالم1ایوانایالم

بیگزاده محمدی 

چاالنچی
سازمان امور عشایر ایران200200

220

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204بیگشر قایدیبانک کشاورزیایالم روستای زیفل1ایالمایالم

221

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200بیگلر محمدیبانک کشاورزیروستای چاالب1مهرانایالم

222
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای -ایوان- ایالم

نهرخان علیا
سازمان امور عشایر ایران200200بیگمراد صفریانبانک کشاورزی

223
 30پرورش 

راس دام داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204بینایی سالطیبانک کشاورزیماژین روستای وحدت اباد1دره شهرایالم

224
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204پاشه نوریبانک کشاورزیروستای هرانمر- بدره 1بدرهایالم

پست بانکروستای چمکالن1دره شهرایالمخانه بوم گردی225
پردیس تیموری 

نژاد
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

226
اقامتگاه 

بومگردی باغله
3چرداولایالم

روستای - چرداول- ایالم

باغله
پست بانک

پرستو قادری 

چشمه ماهی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

227
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200پروانه اسدیصندوق کارآفرینی امیدروستای عباس آباد1دره شهرایالم



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 

228
کارگاه تولید 

پوشاک
2چرداولایالم

روستای - چرداول - ایالم 

چیتالن
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400پروانه بیگیبانک توسعه تعاون

229

تولیدی 

خیاطی، 

طراحی، دوخت 

و دوز

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400پروانه رضاییصندوق کارآفرینی امیدشهرک وحدت- دهلران15دهلرانایالم

230

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای 

زردالن گاو دول
سازمان امور عشایر ایران204204پروانه رضایی شادبانک کشاورزی

231
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای حصار - ایوان- ایالم

شاوه
سازمان امور عشایر ایران200200پرویز رضاییصندوق کارآفرینی امید

232
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200پرویز قلی وندبانک کشاورزیروستای جهادآباد1دره شهرایالم

233

تعمیر 

دستگاههای 

سرد کننده 

خانگی وتجاری

2مهرانایالم
ایالم شهرستان مهران 

روستای چاالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پرویز هاشمیپست بانک

234
کارگاه قالی 

بافی
1ایالمایالم

بخش چوار روستای حاج 

بختیار شهرک شهید رجایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400پروین اسکینبانک توسعه تعاون

235
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200پروین دالوندصندوق کارآفرینی امیدروستای جهاد آباد1دره شهرایالم

150150پروین فیلیبانک توسعه تعاونبهمن آباد1دره شهرایالمگلیم بافی236
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

237

صندوق خرد 

محلی روستایی 

2انقالب 

صندوق کارآفرینی امید200200پروین کریمیصندوق کارآفرینی امید2دهلران روستا انقالب 30دهلرانایالم



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 

238
دامداری 

راسی60
1بدرهایالم

شهرک ولی عصر خ - بدیه 

جانبازان
وزارت جهاد کشاورزی400400پروین کهزادیبانک کشاورزی

5ایوانایالمتولیدی پوشاک239
استان ایالم شهرستان ایوان 

روستای جوب گوهر
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500پروین گوهر فردپست بانک

240
کارگا ه گلیم 

بافی
200200پروین ناصریبانک توسعه تعاونآبدانان روستای جابرانصار2آبدانانایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

241
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی7575پری چالیشصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه ورگر1آبدانانایالم

242
هرروستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید

پری کاکایی 

سرجویی
صندوق کارآفرینی امید240240

243
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200پری ناز نیازیصندوق کارآفرینی امیدروستای ورزرد1دره شهرایالم

244
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای سرخ آباد1دره شهرایالم

پریا زینی وند 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

100100پریسا دارابیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای پشت قلعه1آبدانانایالمگلیم بافی245
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

246
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200پریسا هاشمیصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد1دره شهرایالم

247
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200پوریا زینی وندصندوق کارآفرینی امیدروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

2سیروانایالمپرواربندی بره248

بخش - شهرستان سیروان 

روستای سراب - کارزان 

کارزان

وزارت جهاد کشاورزی500500پویان مرشدیبانک کشاورزی

249

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد -دهلران 

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250پیرمحمد سهرابیصندوق کارآفرینی امید

250
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204پیرمراد دربندیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم



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 

251
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
سازمان امور عشایر ایران200200پیره زاد تأخیرهبانک کشاورزی

252

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204پیروز اسمعیل پوربانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

بانک توسعه تعاونچوار باالتر از پلیس راه8ایالمایالمتولید زغال253
پیمان رضایی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

254
اسانس گیری 

گل نرگس
وزارت جهاد کشاورزی19201920تابان هاشمیبانک کشاورزیروستای جهانگیر آباد5دره شهرایالم

255
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200تاج زینی وندصندوق کارآفرینی امیدروستای دلفان آباد1دره شهرایالم

256

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم
تراب محمدیان 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران200200

سازمان امور عشایر ایران278278ترکی تشنه دلبانک کشاورزیروستای لتاب-چرداول-ایالم1چرداولایالمپرورش گوسفند257

258
پرورش میش 

رأسی16داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204تمر پیریبانک کشاورزیبدره روستای تلخاب1بدرهایالم

259

پرورش دام 

گوسفنددا)سبک

 راسی76(شتی

1ایالمایالم
شهرستان ایالم روستای 

مهدی آباد
سازمان امور عشایر ایران300300تهمینه خدایاریصندوق کارآفرینی امید

1دهلرانایالمچیت بافی260

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای خربزان

100100تهمینه نظریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

261
کارگاه چیت 

بافی
1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین آباد . دهلران 

شهرک شهید باهنر

100100توران عینیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

262
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای شله کش-زاگرس
سازمان امور عشایر ایران204204توران قاسمیبانک کشاورزی

263
گلیم بافی و 

تابلو فرش
6ایالمایالم

روستای -مرکزی-ایالم 

مهدی آباد
400400توران کاوریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

264
کارگاه تولید 

گلیم
100100توران منصورزادصندوق کارآفرینی امیدروستای اما- ملکشاهی1ملکشاهیایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

265
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100تورج قیصر بیگیصندوق کارآفرینی امید

266
پرورش میش 

راسی76داشتی 
سازمان امور عشایر ایران487487توفیق قربانیبانک کشاورزیروستای گچکوبان-بدره1بدرهایالم

267
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

چاالنچی
سازمان امور عشایر ایران200200توفیق محمد پناهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500تیمور دانیاریبانک کشاورزیروستای غارت مالگه1دره شهرایالمپرورش گوسفند268

3چرداولایالمتولید مبلمان269
آسمان -شهرستان چرداول

روستای صید نظری علیا-اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400تیمور رمضانیانبانک توسعه تعاون

270
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204تیمور سلیمیبانک کشاورزیسیروانروستای الال1سیروانایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ثریا بشیریپست بانکایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمکامپیوتر271

272
پرورش گوساله 

پرواری گوشتی
4ملکشاهیایالم

-ملکشاهی - استان ایالم 

روستای باولک
وزارت جهاد کشاورزی15001500ثریا بیگ یاریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ثریا پوربهروزبانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمقالی بافی273



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 

274
ایجاد کارگاه 

گلدوزی
1ملکشاهیایالم

روستای چم - ملکشاهی 

انار سفلی
آموزش فنی حرفه ای400400ثریا جهانیپست بانک

275
کارگاه گلیم 

بافی
4چرداولایالم

ایالم شهرستان چرداول 

روستای زنجیره علیا
525525ثریا حیدرپورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

276
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200ثریا شکریصندوق کارآفرینی امیدروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

1ملکشاهیایالمبوم گردی277
ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
500500ثریا عبدالیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

278
محصوالت 

بافتنی سنتی
400400ثریا عهدیبانک توسعه تعاونمهران روستای بانرحمان22مهرانایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200ثریا نادریصندوق کارآفرینی امیدایوان روستای چاالنچی1ایوانایالمجاجیم بافی279
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ملکشاهیایالمنازک دوز زنانه280
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ثریا ناصری پورصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمپارچه فروشی281
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
صندوق کارآفرینی امید

ثریا واحدی 

منفرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1دهلرانایالمگلیم بافی282

استان ایالم شهرستان 

دهلران بخش میمه روستای 

تختان

100100ثریا وارستهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

283
نازک )خیاطی

(دوز زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ثمن گل تافتهبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400جابر دارابی زادهصندوق کارآفرینی امیدچنگوله- مهران1مهرانایالمتیرچه و بلوک284

285
پرورش ماهی 

قزل آال
1سیروانایالم

- شهرستان سیروان - ایالم 

روستای علی آباد علیا
وزارت جهاد کشاورزی500500جاسم جمالیصندوق کارآفرینی امید

286
پرواربندی 

گوسفند
1ایالمایالم

بخش سیوان روستای 

محموداباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000جاسم سلطانیبانک کشاورزی

287

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200جانی تقی نژادبانک کشاورزیملکشاهی روستای کلک نقی1ملکشاهیایالم



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 

288

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200جبار آلودبانک کشاورزیملکشاهی داراب اباد1ملکشاهیایالم

289
مجتمع خدمات 

رفاهی بین راهی
20بدرهایالم

جاده ایالم  _شهرستان بدره

محدوده روستای جابر _بدره
50005000جبار رمضانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

290
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیایالم بخش چوار1ایالمایالم

جبار منصوری 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران200200

291
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200جعفر اسماعیلیبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

292
خدمات 

خودرویی
15ایالمایالم

- شهرستان ایالم - ایالم 

روستای هفت چشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500جعفر بازداربانک توسعه تعاون

293
کارگاه بلوک 

زنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300جعفر بسطامیصندوق کارآفرینی امیدروستای هفت چشمه- ایالم 1ایالمایالم

294
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200جعفر پالیزبانصندوق کارآفرینی امیدابدانان مورموری1آبدانانایالم

295
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سازمان امور عشایر ایران200200جعفر جفاییانبانک کشاورزی

296

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200جعفر جم پوربانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

297

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200جعفر حسینیبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم



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 

298

طراحی و تولید 

کاشی هفت 

رنگ و سفال 

نقش برجسته

6ایالمایالم

- شهرک قدس - ایالم 

کوچه - ورودی اصلی 

پالک - شهیده نصرا دارابی 

دوم

12001200جعفر خیراللهیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

299

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

1مهرانایالم
مهران، صالح آباد، روستای 

ریکا
سازمان امور عشایر ایران200200جعفر فتح اللهیبانک کشاورزی

300
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200جعفر گوهریبانک کشاورزیایالم ایوان جوب گوهر سفلی1ایوانایالم

301
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200جعفر یاریبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

302
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500جالل سیفیبانک کشاورزیروستای کله جوب1دره شهرایالم

303
درودگران 

(نجاران)
2ایالمایالم

ایالم میشخاص بخش 

سیوان روستای سرپیشه
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500جالل عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

304
پرورش گاو 

 راسی9شیری 
وزارت جهاد کشاورزی400400جالل نیازیبانک کشاورزیروستای دولگالب-بدره1بدرهایالم

305

فعالیت باشگاه 

فوتبال )ورزشی

(وفوتسال

1سیروانایالم
سیروان شهرلومار روستای 

لرینی
پست بانک

جلیل اله دادی 

منفرد
وزارت ورزش و جوانان600600

306
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204جلیل سالربانک کشاورزیروستای تلخاب باال- بدره1بدرهایالم

307
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200جلیل شیریبانک کشاورزیروستای سرخ آباد1دره شهرایالم

308
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200جلیل فاضلیصندوق کارآفرینی امیدروستای فاضل آباد1دره شهرایالم



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 

500500جلیل قیطاسیپست بانکروستای مهدی آباد2ایالمایالمفروش نرم افزار309
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

310

پرورش جوجه 

گوشتی به 

ظرفیت 

 قطعه10000

4بدرهایالم
شهرستان - استان ایالم 

کلم- بدره 
بانک کشاورزی

جمال الدین 

شریف زاده
وزارت جهاد کشاورزی936936

311
 300پرواربندی 

راسی بره
3چرداولایالم

چرداول زنجیره سفلی -ایالم

روستای گلمه
وزارت جهاد کشاورزی48004800جمال چراغیبانک کشاورزی

312
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران300300جمال ساده میریصندوق کارآفرینی امیدایالم روستای چمن بولی1ایالمایالم

313
پرورش گاو 

شیری
1چرداولایالم

روستای - چرداول- ایالم 

هلت چاالب زرد
وزارت جهاد کشاورزی449449جمشید آزاد نژادبانک کشاورزی

314

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای سرکمر

سازمان امور عشایر ایران250250جمشید چابوکصندوق کارآفرینی امید

315
رستوران بین 

راهی
6بدرهایالم

 –شهرستان بدره - ایالم

جاده بدره به سمت دره 

جنب روستای  –شهر 

چشمه شیرین مرکز بخش 

هندمینی

19401200جمشید خاوریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

316

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200جمشید علی زادهصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه عشایری ورگر1آبدانانایالم

317
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیایالم بخش چوار1ایالمایالم

جمشید 

محمدبیگی
سازمان امور عشایر ایران200200



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 

318

پرورش میش 

داشتی 

رأسی 40

عشایری

1دهلرانایالم
روستای -موسیان- دهلران

پتک دیناروند
صندوق کارآفرینی امید

جمشید میرزائی 

نیا
سازمان امور عشایر ایران250250

319
تولید انواع کاال 

خواب
2چرداولایالم

ایالم چرداول آسمان آباد 

روستای گدمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500جمیل ناصریصندوق کارآفرینی امید

1دهلرانایالمگلیم بافی320
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای بهرام آباد
100100جمیله چامهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

321
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1چرداولایالم

روستای - چرداول- ایالم

باغله
سازمان امور عشایر ایران204204جهان تندربانک کشاورزی

322
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

ملک آباد
سازمان امور عشایر ایران200200جهان دارابیبانک کشاورزی

323

پرورش میش 

 76داشتی 

راسی

بانک کشاورزیچرداول روستای شله کش1چرداولایالم
جهانبخش 

رضائی زاده
سازمان امور عشایر ایران204204

324
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200جهانشا جاسمیصندوق کارآفرینی امیدروستای درگه-ایوان- ایالم1ایوانایالم

325
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان غرب روستای 

علیگه
سازمان امور عشایر ایران200200جهانگیر پاپیصندوق کارآفرینی امید

326
پروار بندی 

گوسفند
وزارت جهاد کشاورزی300300جهانگیر حسنوندبانک کشاورزیروستای گاومیشان1دره شهرایالم

327
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای هلشی- ایوان- ایالم1ایوانایالم

جهانگیر سهرابی 

فصیح
سازمان امور عشایر ایران200200

328
پرورش دام 

گوسفند داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

پارده
سازمان امور عشایر ایران200200جهانگیر کمریبانک کشاورزی



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 

329

گوسفند داشتی 

 راسی با 80

اصالح نژاد

1سیروانایالم
ایالم ، شیروان ، کارزان ، 

روستای چشمه پهن
سازمان امور عشایر ایران204204جهت مظلومیبانک کشاورزی

330
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران400400جواد جوادیانبانک کشاورزیروستای فاضل اباد1دره شهرایالم

331
دامداری 

(گاوداری)
وزارت جهاد کشاورزی52005200جواد حاتمیبانک کشاورزیصالح آباد- مهران - ایالم 3مهرانایالم

332
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200جواد زارعیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای پشت قلعه1آبدانانایالم

333
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

جواد شعبانی 

پری
وزارت جهاد کشاورزی200200

334

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم روستای هفت چشمه 

خیابان تعاونی
سازمان امور عشایر ایران200200جواد کریم بگیبانک کشاورزی

335
پرورش میش 

راسی76داشتی 
سازمان امور عشایر ایران490490جواد معصومیبانک کشاورزیسیروان روستای کلی کلی1سیروانایالم

336

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم
جوان بخت 

رضایی الوار
سازمان امور عشایر ایران204204

337

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200جوانمیر پورصادقبانک کشاورزیروستای چنگوله1مهرانایالم

338
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای جوب - ایوان- ایالم

شریف
بانک کشاورزی

جوانمیر 

ذوالفقاری
سازمان امور عشایر ایران200200

339
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای رستم - ایوان- ایالم

خان
سازمان امور عشایر ایران200200جوانمیر رستمیبانک کشاورزی



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 

340

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200جوزعلی دارابیبانک کشاورزیروستای سرطاف1مهرانایالم

341
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200جوزعلی قنبریبانک کشاورزی

342
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

اسماعیلی
سازمان امور عشایر ایران200200جوهر اسمعیلیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جیران مرادزادهپست بانکایالم مهران شهرک اسالمیه1مهرانایالمطراحی دوخت343

344
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای دشت چمران1دره شهرایالم

چنگیز محسن 

نیایی
سازمان امور عشایر ایران200200

345
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حاتم زینیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

346
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204حاتم صیدرضاییبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

347
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204حاتم طاهریبانک کشاورزیبدره روستای زرانگوش1بدرهایالم

348
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204حاتم نورعلی زادهبانک کشاورزیروستای جابر-بدره1بدرهایالم

349
پروار بندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی700700حاجعلی رحیمیبانک کشاورزیروستای عباس آباد2دره شهرایالم

350
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

روستای -بخش چوار-ایالم

چم ژیه
صندوق کارآفرینی امید

حاجی عباس 

شفیع زاده
سازمان امور عشایر ایران300300

351
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

چشمه رمضان
بانک کشاورزی

حاجی مراد 

کهزادی
سازمان امور عشایر ایران200200

1ملکشاهیایالممعرق چوب352
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
100100حافظ ناصریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

353
تولید نرم افزار 

سی ام اس
800800حامد صفربگیپست بانکایالم روستای چالسرا1ایالمایالم

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

354
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150حامد قیطاسیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه کناره1آبدانانایالم

355
دفتر پیخشوان 

پست بانک
2ایوانایالم

دهستان - ایوان - ایالم 

سراب
500500حامد کریمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

356
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200حبیب اهلل عبدالیبانک کشاورزی

357
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1چرداولایالم

ایالم شهرستان چرداول 

روستای جانجان
سازمان امور عشایر ایران200200حبیب حیدریبانک کشاورزی

358
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

حبیب 

عبدالمحمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

1ملکشاهیایالمجوشکاری359
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حبیب ناصریبانک توسعه تعاون

360
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای ماژین 

سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200حبیب یوسفیبانک کشاورزی

361
کارگاه 

تولیدگلیم بافی
4سیروانایالم

سیروان روستای سراب 

کارزان
800800حبیبه سناییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

362

اقامتگاه 

بومگردی 

الیمایس

2ایالمایالم
- روستای چالسرا- ایالم

جاده شهرک قدس
بانک توسعه تعاون

حجت اهلل 

صفربیگی
18901890

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

363
پرورش ماهی 

در قفس
1بدرهایالم

شهرستان - استان ایالم 

سد سیمره بدره- بدره
وزارت جهاد کشاورزی600600حجت اهلل لطفیپست بانک

364
طرح توسعه 

نانوایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400حجت اله ازوارصندوق کارآفرینی امیدروستا چاالب1مهرانایالم

365
تیرچه ، بلوک و 

قطعات بتنی
1ملکشاهیایالم

ملکشاهی روستای قلعه 

جوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300حجت اله اکبریصندوق کارآفرینی امید



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 

366
پرورش صنعتی 

جوجه گوشتی
2ایالمایالم

-دهستان میشخاص-ایالم 

روستای چاویز
بانک کشاورزی

حجت اله رحیم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی960960

367

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200حجت فاضلیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

368
کارگاه تولید 

دستمال کاغذی
5آبدانانایالم

آبدانان روستای شهرک 

هزارانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت26001960حدیث چابکپست بانک

1چرداولایالمقالی بافی369

بخش .چرداول.ایالم

روستای زیرتنگ .زاگرس

بیجنوند

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حدیث رستمیبانک توسعه تعاون

370
هرروستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید

حدیث قبادی 

شعار
صندوق کارآفرینی امید240240

371
پرورش میش 

 راس76داشتی 
سازمان امور عشایر ایران300300حدیث قربانیصندوق کارآفرینی امیدهفت چشمه خیابان ولیعصر1ایالمایالم

372
گلیم بافی 

(نقش برجسته)
2مهرانایالم

- روستای گالن - مهران

پشت رستوران یزدانی
100100حدیث ناصریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1چرداولایالمقالی بافی373
-شهرستان چرداول- ایالم 

روستای سامان- هلیالن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حدیث ویسیبانک توسعه تعاون

374
تولید مواد 

شوینده
5چرداولایالم

سرابله روستای زنجیره 

سفلی
صندوق کارآفرینی امید

حسام الدین 

زینی نهال
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

375
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چشمه باریک
سازمان امور عشایر ایران200200حسن تابه زربانک کشاورزی

376
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

شهرستان -استان ایالم

روستای پاریاب-ملکشاهی
سازمان امور عشایر ایران200200حسن جوزیصندوق کارآفرینی امید



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 

377
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای علی آباد علیا
سازمان امور عشایر ایران204204حسن خیدانبانک کشاورزی

378

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200حسن داوریبانک کشاورزیصالح آباد1مهرانایالم

379

مرغداری 

پرورش مرغ 

گوشتی 

 قطعه 10000

ای

وزارت جهاد کشاورزی800800حسن رستمی زادبانک کشاورزیایالم روستای بلیین1ایالمایالم

380
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حسن رییسیبانک کشاورزیابدانان سرابباغ منطقه چل1آبدانانایالم

381

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200حسن سالمیانبانک کشاورزیایالم روستای چپه سورگه1ایالمایالم

382
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای ارمو2دره شهرایالم

حسن شریفی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی300300

383

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200حسن شکریبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

384

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200حسن شکریبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

385

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای - دهلران-ایالم

وحدت
سازمان امور عشایر ایران250250حسن عبدیصندوق کارآفرینی امید



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 

386
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حسن عینیصندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای مژاره1آبدانانایالم

387

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200حسن غالمیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

388

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200حسن فاضلیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

389
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدابدانان انجیره1آبدانانایالم

حسن قلی 

قاسمی
سازمان امور عشایر ایران200200

390

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204حسن کرم رضاییبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

391
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200حسن لطفی زادهبانک کشاورزی

392
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

حسن 

محمدشاهی
وزارت جهاد کشاورزی200200

393
 راس 30پرورش

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204حسن محمدیبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

394
هرروستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید

حسن محمدی 

سرینی
صندوق کارآفرینی امید240240

395
کشت و تولید 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی256256حسن ملکیبانک کشاورزیخیابان هاشمی نژاد-بدره1بدرهایالم

396
پرورش گاو 

شیری
4ایوانایالم

استان ایالم شهرستان ایوان 

بخش زرنه روستای کالن
بانک کشاورزی

حسنا احمدی 

کالنی
وزارت جهاد کشاورزی45702048



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 

397

کارگاه چَلنگری 

آهنگری )

(سنتی

1دهلرانایالم
-زرین آباد-دهلران-ایالم

روستای خربزان
100100حسین ابراهیمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

398

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم بخش چوار باولی 

روستای گره چقاه
سازمان امور عشایر ایران200200حسین احمدیبانک کشاورزی

399
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای جوب -ایوان-ایالم

گوهر
سازمان امور عشایر ایران200200حسین چولکیبانک کشاورزی

400

تسهیالت 

روستاهای 

- بدون بیکار 

طرح کاشت 

یونجه

1دهلرانایالم
- زرین اباد - دهلران 

روستای بردی
صندوق کارآفرینی امید250250حسین حسینیصندوق کارآفرینی امید

401

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1مهرانایالم
ایالم بخش صالح اباد 

روستای لیزن
صندوق کارآفرینی امید

حسین 

حمدقداری
سازمان امور عشایر ایران200200

402
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای نثارمله 

ماران
سازمان امور عشایر ایران204204حسین حیدریبانک کشاورزی

403
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

خوشادول
بانک کشاورزی

حسین 

خورشیدی
سازمان امور عشایر ایران200200

404
مرغداری 

گوشتی
3بدرهایالم

شهرک - شهرستان بدره 

ولیعصر
بانک کشاورزی

حسین ربیعی 

منزه
وزارت جهاد کشاورزی25602560

405

پرورش 

اصالح )گوسفند

(نژاد

سازمان امور عشایر ایران200200حسین رمضانیبانک کشاورزیمهران روستای چنگوله1مهرانایالم



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 

406
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیآبدانان روستای سیاخانی1آبدانانایالم

حسین سالمی 

پور
سازمان امور عشایر ایران200200

407

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

سرابباغ
سازمان امور عشایر ایران200200حسین سبزواریصندوق کارآفرینی امید

408
پرورش دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران200200حسین سلطانیبانک کشاورزیایالم چوار روستای گلزار3ایالمایالم

409

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200حسین شکریبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

410
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
بانک کشاورزی

حسین 

شیرمحمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

411
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حسین شیریبانک کشاورزیروستای سرخ آباد1دره شهرایالم

412
راس 30پرورش 

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204حسین شیریبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

413

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
دهلران زرین اباد روستای 

سرکمر
صندوق کارآفرینی امید

حسین صید 

نظری
سازمان امور عشایر ایران250250

1دره شهرایالمپرورش گوسفند414
دره شهر روستای مازین 

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی300300حسین عباسیبانک کشاورزی

415

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200حسین عبدی نیابانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

416
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روشتای 

حاجی بختیار
سازمان امور عشایر ایران300300حسین عزیزیبانک کشاورزی



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 

417
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدروستای علمدار- ایوان- ایالم1ایوانایالم

حسین علی 

احمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

418

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200حسین فاضلیبانک کشاورزیروستا بان رحمان1مهرانایالم

419
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200حسین قبادیبانک کشاورزی

420
پرورش ماهی 

در قفس
1بدرهایالم

شهرستان - استان ایالم 

سد سیمره بدره- بدره
وزارت جهاد کشاورزی15001500حسین کهزادیپست بانک

421
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان خیابان سلمان 

فارسی شهرک توحید
سازمان امور عشایر ایران200200حسین محمدیبانک کشاورزی

422
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای شهرک 

سرتنگ
سازمان امور عشایر ایران204204حسین ملکشاهیبانک کشاورزی

423

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای - دهلران زرین اباد 

چم سرخ
صندوق کارآفرینی امید

حسین موسی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران250250

424
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204حسین میرانبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین نادیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند425

426

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
استان ایالم شهرستان 

آبدانان روستای هزارانی
سازمان امور عشایر ایران200200حسین نظرزادهصندوق کارآفرینی امید

427
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حسین نوریبانک کشاورزیروستای جهاد آباد1دره شهرایالم



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 

428

احداث استخر 

دو منظوره 

پرورش ماهی

1آبدانانایالم

ایالم شهرستان آبدانان 

بخش مورموری روستای 

آبطاف

وزارت جهاد کشاورزی453453حسین نیکونهادبانک کشاورزی

429
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200حسین همایونیبانک کشاورزی

430
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای -ایوان-ایالم

چقاماهی
سازمان امور عشایر ایران200200حسین همتیصندوق کارآفرینی امید

431
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای چشمه پهن
سازمان امور عشایر ایران204204حسینعلی فرجیبانک کشاورزی

432
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی6060حشمت ابراهیمیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

433
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدایوان دویران1ایوانایالم

حشمت اله 

سحری
سازمان امور عشایر ایران200200

434
پروار بندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی12001200حشمت چراغیبانک کشاورزیروستای وزیر آباد5دره شهرایالم

435

شرکت تعاونی 

 پرواربندی 75

 رآسی بره500

بانک کشاورزیایالم روستای پاکل گراب2ایالمایالم
حشمت دامن 

افشان
وزارت جهاد کشاورزی20002000

436

صندوق خرد 

محلی ماژین 

مرکزی

صندوق کارآفرینی امید200200حلیمه دریکوندصندوق کارآفرینی امیددره شهر ماژین مرکزی33دره شهرایالم

437

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200حمداله بیابانیبانک کشاورزیمهران ، روستای زعفرانیه1مهرانایالم

438
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204حمداله کرم نژادبانک کشاورزیسیروان روستای چشمه پهن1سیروانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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439
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200حمزه لطفیصندوق کارآفرینی امیدروستای چمکالن1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت24502450حمزه محمودیپست بانکروستای اسماعیلی علیا5ایوانایالمموازیک سازی440

441

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم سه راهی جنداهلل 

روستای لیزن
سازمان امور عشایر ایران200200حمزه یاریبانک کشاورزی

442
پرورش میش 

داشتی
1مهرانایالم

شهرک -شهرستان مهران

اسالمیه
سازمان امور عشایر ایران500500حمید ابراهیمیبانک کشاورزی

443

تولید مواد 

صنایع پایین 

دستی 

پتروشیمی

7ایالمایالم

ایالم شهرک صنعتی ششدار 

 شرکت 3نبش کارآفرین 

تولیدی فراشیمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت97909790حمید باختریبانک توسعه تعاون

444

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

2چرداولایالم
ایالم شهرستان چرداول 

روستای زنجیره سفلی
وزارت جهاد کشاورزی10001000حمید بهزادنیابانک کشاورزی

445

پرورش 

گوسفند 

(داشتی )

سازمان امور عشایر ایران200200حمید پیریصندوق کارآفرینی امیدسراب باغ1آبدانانایالم

بانک کشاورزیروستای چغا ماهی- ایوان 3ایوانایالممرغداری446
حمید رضا 

فرامرزی
وزارت جهاد کشاورزی960960

447
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حمید طائریبانک کشاورزیایالم بخش چوار پارده1ایالمایالم

448
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

- آبدانان منطقه ورگر

سراجان
وزارت جهاد کشاورزی300300حمید طهماسبیصندوق کارآفرینی امید

449
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حمید کرمیبانک کشاورزیملکشاهی روستای چم انار1ملکشاهیایالم

450

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

بیدهلقام
سازمان امور عشایر ایران200200حمید منتیصندوق کارآفرینی امید



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 

451

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200حمید ناصری فردبانک کشاورزیچنگوله1مهرانایالم

452
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200حمید هاشمیصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

453

شرکت پرورش 

مرغ گوشتی 

ایوان فردوس

2ایوانایالم
ایوان دوراهی زرنه جنب 

پمپ بنزین غالمی
وزارت جهاد کشاورزی12401240حمیدرضا باسامیبانک کشاورزی

1دهلرانایالمگلیم بافی454
روستای - دهلران-ایالم

پتک دیناروند
پست بانک

حمیده 

دیناروندی نیا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حنیفه تاوربانک توسعه تعاونملکشاهی کلک نقی1ملکشاهیایالمخیاطی455

456
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حوربانو یوسفیبانک کشاورزیروستای ماژین- ایوان- ایالم1ایوانایالم

457
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1چرداولایالم

ایالم چرداول بخش زاگرس 

روستای شله کش
سازمان امور عشایر ایران204204حوری روشنیبانک کشاورزی

500500حوری زینی وندبانک توسعه تعاونماژین گرز لنگر4دره شهرایالمخانه بومگردی458
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

459

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

بانک کشاورزیایالم هلیالن روستای تورم1چرداولایالم
حیات بانو 

نیرومند
سازمان امور عشایر ایران204204

460

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200حیدر ارندانبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

461
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

داراب آباد
سازمان امور عشایر ایران200200حیدر اسماعیلیبانک کشاورزی

462
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای هلشی- ایوان- ایالم1ایوانایالم

حیدر 

پورمعصومی
سازمان امور عشایر ایران200200



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 

463
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

رمنطقه - آبدانان- ایالم 

ورگر
وزارت جهاد کشاورزی137137حیدر دانیالی پورصندوق کارآفرینی امید

464
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حیدر فتحیبانک کشاورزیروستای جهاد آباد1دره شهرایالم

465
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حیدر کاظمیبانک کشاورزیزرنه- ایوان- ایالم1ایوانایالم

466
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200حیدر کرمیبانک کشاورزی

467

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیصالح آباد1مهرانایالم
حیدر محمدی 

خواه
سازمان امور عشایر ایران200200

468

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200حیدر مهدی زادهبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

469
پرورش دام 

سبک
1ایالمایالم

ایالم بخش چوارروستای 

چمن سیدمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200حیران روهندهبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالمخیاطی470
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حیران نجفی زادهصندوق کارآفرینی امید

471
باجه خدمات 

بانکی روستایی
2چرداولایالم

شهرستان چرداول .ایالم

روستای هلسم.
900500خالد احمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

472

سرمایه در 

گردش برای 

شرکت ایالم 

سرنگ

10ایالمایالم
ایالم چوار روبروی روستای 

گلزار
وزارت صنعت، معدن و تجارت80008000خالد رویین تنبانک توسعه تعاون

473

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200خالد نادبی فردبانک کشاورزیروستای شهرک اسالمیه1مهرانایالم



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 

474
راس 30پرورش 

میش داشتی
بانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

خانجان شادی 

وند
سازمان امور عشایر ایران204204

475

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای 

زردالن بیامن
سازمان امور عشایر ایران204204خانمتاج آزادیبانک کشاورزی

476
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

ایالم سیروان کارزان 

جوبدراز میرزابیگی
بانک کشاورزی

خانمراد 

میرزابیگی
سازمان امور عشایر ایران204204

477
پرورش میش 

داشتی
1مهرانایالم

روستای - شهرستان مهران 

بان رحمان
سازمان امور عشایر ایران200200خاور ارغندهبانک کشاورزی

478
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

دوییران سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200خداداد رجبیبانک کشاورزی

479

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم بخش سیوان روستای 

طوالب
سازمان امور عشایر ایران204204خداداد شیخیبانک کشاورزی

480
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای شهرک 

سرتنگ
بانک کشاورزی

خداداد قلیجی 

زنگوان
سازمان امور عشایر ایران204204

481
پرورش دام 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200خدارحم کمریصندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای اب انار1آبدانانایالم

482
- گلیم بافی 

نقش برجسته
400400خدیجه باباخانیبانک توسعه تعاونشهرستان بدره2بدرهایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

483
پرورش مرغ 

بومی
وزارت جهاد کشاورزی200200خدیجه باقری نیاصندوق کارآفرینی امیدایوان روستای علیگه1ایوانایالم

484
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200خدیجه دمانبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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485

گلیم 

نقش )بافی

(برجسته

2مهرانایالم
مهران روستای بان - ایالم 

رحمان خیابان شهید مومنی
پست بانک

خدیجه رجب 

زاده
195195

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

486
گلیم بافی 

(نقش برجسته)
2مهرانایالم

مهران روستای گالن - ایالم

پشت رستوران یزدانی
100100خدیجه قاسمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

487
آرایش وپیرایش 

زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300خدیجه محمدیپست بانک

488
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

شهرستان چرداول آسمان 

روستای کل کل-آباد
بانک کشاورزی

خدیجه ملکی 

اصل
سازمان امور عشایر ایران200200

1دهلرانایالمچیت بافی489
شهرستان . استان ایالم 

روستای آگره بید. دهلران 
100100خدیجه میرزائیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایالمایالمگلیم بافی490
ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید بارکی
100100خدیجه نجفیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

491

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200خدیر محمدیبانک کشاورزیروستای چنگوله1مهرانایالم

492

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
ابدانان منطقه عشایری 

سرابباغ
سازمان امور عشایر ایران200200خسرو طهماسبیصندوق کارآفرینی امید

493

پرورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای 

گاودول
بانک کشاورزی

خسرو کریمی 

حیاثوندی
سازمان امور عشایر ایران204204

494
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200خسرو کوه زادیبانک کشاورزیروستای کلک نقی1ملکشاهیایالم

495

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم روستا میرمکان 

دهستان بولی
سازمان امور عشایر ایران200200خضبان محمدیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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496
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای ماژین - ایوان- ایالم

سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200خلیفه ملکیبانک کشاورزی

497
پرورش دام 

سبک
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

پارده
سازمان امور عشایر ایران300300خلیفه مهریصندوق کارآفرینی امید

498

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم
خوش قدم نادبی 

فرد
سازمان امور عشایر ایران200200

499
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی700700خوشقدم روشیبانک کشاورزیروستای وزیر آباد6دره شهرایالم

500

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200خیدان مرادیبانک کشاورزیایالم صالح اباد روستای ریکا1ایالمایالم

501

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیروستای چنگوله1مهرانایالم
خیراهلل ناصری 

فرد
سازمان امور عشایر ایران200200

1دهلرانایالمچیت بافی502
شهرستان . استان ایالم 

کاور توه طاق. دهلران 
100100خیربانو عباسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

503
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200خیربانو نظریانصندوق کارآفرینی امیدروستای جهانگیر آباد1دره شهرایالم

1ملکشاهیایالمقالی بافی504
ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300خیریه شامحمدیصندوق کارآفرینی امید

1دهلرانایالمچیت بافی505
شهرستان . استان ایالم 

کاور توه طاق. دهلران 
100100خیریه ناصریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

506
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200داراب کمالیصندوق کارآفرینی امیدروستای مهتابی1دره شهرایالم

507

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250داراب مرادیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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508

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
 5آبدانان منطقه عشایری 

کیلومتری
صندوق کارآفرینی امید

داریوش 

علیمرادی
سازمان امور عشایر ایران200200

509

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200داریوش قاسمیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای انجیره1آبدانانایالم

510
ایستگاه پمپاژ 

آب کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی20002000داریوش میربانک کشاورزیروستای جهاد آباد4دره شهرایالم

511
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای کله جوب1دره شهرایالم

دانه انار 

حسنوندعموزاده
سازمان امور عشایر ایران204204

512
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

دلگشا
سازمان امور عشایر ایران200200داود آتش روزبانک کشاورزی

513
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

شهرستان ملکشاهی - ایالم 

روستای میان تنگ- 
سازمان امور عشایر ایران200200داود بگ افرازادهبانک کشاورزی

514
 4ماهی گرمابی 

تنی
2دهلرانایالم

-دشت عباس-دهلران-ایالم

روستای برم
وزارت جهاد کشاورزی687687داود خرسانصندوق کارآفرینی امید

515
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای چغاپوکه1دره شهرایالم

درخشان مهری 

الوار
سازمان امور عشایر ایران374350

516
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204دالور منتیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم

517
پرورش 

بلدرچین
وزارت جهاد کشاورزی400400دلبر همتیصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای چغاماهی1ایوانایالم

1ملکشاهیایالمعبابافی518
ارکواز ملکشاهی روستای 

منصورآباد
200200دلبر یاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران200200دوسه بدیهبانک کشاورزیروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالمدامداری سنتی519

صندوق کارآفرینی امیدایالم هفت چشمه خ معلم1ایالمایالمچیت بافی520
دولت حسن 

بیگی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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521
 راس 30پرورش

میش داشتی
بانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

ذبیع اله زینوند 

لرستانی
سازمان امور عشایر ایران204204

1مهرانایالمگلیم بافی522
ایالم شهرستان مهران 

روستای چاالب
100100ذکیه برینصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ذلیخا رحمانیصندوق کارآفرینی امیدشهرک اسالمیه1مهرانایالمقالی بافی523

524

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200ذلیخا صیدیبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

525
نازک )خیاطی

(دوز زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ذلیخا لعل زادگانصندوق کارآفرینی امید

526

پشم خام 

گوسفند یا بز با 

پوست یا پوس 

کنده حاصل از 

کشتار 

دام،شستشو و 

کلفت ریسی آن

9بدرهایالم

شهرستان بدره بخش 

هندمینی روستای چشمه 

شیرین خیابان وصال نبش 

کوچه مولوی

وزارت جهاد کشاورزی48001600رازی بیگیبانک کشاورزی

527
پرورش دام 

سبک
1دهلرانایالم

شهرستان دهلران شهرک 

 روستای حاضرمیل 2انقالب 

سابق

سازمان امور عشایر ایران250250راضیه آیینیصندوق کارآفرینی امید

528

کارگاه تولید 

لباس 

یکبارمصرف 

بیمارستانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت12601260راضیه چاورانبانک توسعه تعاونآبدانان روستای چمکبود4آبدانانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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529
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100راضیه زادفتاحصندوق کارآفرینی امید

530
پرورش بره و 

گوسفند داشتی
2آبدانانایالم

روستای شهرک - آبدانان 

هزارانی
وزارت جهاد کشاورزی15001500راضیه شاولیبانک کشاورزی

531
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای گاو میشان1دره شهرایالم

راضیه شربی 

نیازی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راضیه علی پوربانک توسعه تعاونروستای تم تم آب1دهلرانایالمقالیبافی532

533
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200راضیه لطفیصندوق کارآفرینی امیدروستای غالم اباد1دره شهرایالم

534
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150راضیه نجفیصندوق کارآفرینی امیدماژین و حومه1دره شهرایالم

1چرداولایالمقالی بافی535
- هلیالن- چرداول- ایالم 

روستی سرچم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راضیه نوروزیبانک توسعه تعاون

536

پرورشر گاو 

شیری چهار 

راسی

1بدرهایالم
ایالم شهرستان بدره شهرک 

ولیعصر
وزارت جهاد کشاورزی400400ربابه فرجامیبانک کشاورزی

1چرداولایالمگاو شیری537
روستای -چرداول - ایالم 

لتاب
بانک کشاورزی

رحمان بوچانی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی600600

538

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

صندوق کارآفرینی امیدروستای انجیره1آبدانانایالم
رحمان شریفی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران200200

539
گردشگری و 

طبیعت
12ایوانایالم

روستای - ایوان - ایالم 

سرتنگ
بانک توسعه تعاون

رحمان کیانی 

تبار
43294329

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

540

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200رحمان مرادیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای گنداب1آبدانانایالم
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541

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم بخش چوار روستای 

انارک
سازمان امور عشایر ایران200200رحمت اله مرادیبانک کشاورزی

542

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200رحمت اله مهریصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه عشایری مژاره1آبدانانایالم

543

تراش سنگ 

های قیمتی و 

نیمه قیمتی

2مهرانایالم
مهران روستای -ایالم

چنگوله خیابان امام خمینی
100100رحمت صحراییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

544
پرورش میش 

داشتی عشایری
سازمان امور عشایر ایران250250رحمتعلی غالمیصندوق کارآفرینی امیدروستای وحدت- دهلران1دهلرانایالم

545

توسعه 

نمایندگی ایران 

خودرو

6مهرانایالم

. شهرستان مهران. ایالم

نمایندگی . کیلومتر یک

ایران خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت55235523رحمن غیابیبانک توسعه تعاون

546

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204رحمن نیازیبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

547
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

نهرغالم ویس
سازمان امور عشایر ایران200200رحمن ویسیبانک کشاورزی

548
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک کلوندی
سازمان امور عشایر ایران200200رحیم آب روشنبانک کشاورزی

2ایوانایالمپروار بندی بره549
ایوان بخش زرنه روستای 

کالن
وزارت جهاد کشاورزی30403040رحیم حامدیبانک کشاورزی

550

کارگاه 

تولیدفرش 

دستباف

2سیروانایالم
سیروان روستای سراب 

کارزان
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700رحیم حمیدیانبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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551
تعمیرگاه مجاز 

اسلحه شکاری
2ایالمایالم

بخش  _شهرستان ایالم

روستای سرطاف _مرکزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400رحیم داوریصندوق کارآفرینی امید

552
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200رحیم صیادیبانک کشاورزی

553

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1مهرانایالم
بانرحمان خیابان شهید 

سلیمان تنوره
بانک کشاورزی

رحیم 

عبدالمحمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

554
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200رحیم کسانیبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران200200رحیم همتیبانک کشاورزیمهران روستای جالل آباد1مهرانایالمپرورش گوسفند555

556

خدمات 

سوپرمارکت 

محصوالت )

(محلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300رحیم یاریصندوق کارآفرینی امیدروستای گالن1مهرانایالم

557

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200رستم بانقالنیبانک کشاورزیایالم بانقالن خیابان مهدیه1ایالمایالم

558
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای علی آباد علیا
سازمان امور عشایر ایران205204رستم خیدانبانک کشاورزی

559
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200رستم رحیمیبانک کشاورزیایالم روستای قجر1ایالمایالم

560
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان کپنه کران1ایوانایالم

رستم صادقی 

کالنی
سازمان امور عشایر ایران200200

3ایالمایالمپرواربندی بره561
جاده قدیم مهدی - ایالم 

آباد نرسیده به شهرک قدس
سازمان امور عشایر ایران16001600رستم کریمیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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562
مرغداری 

گوشتی
3ایالمایالم

 جاده 10ایالم چوار کیلومتر 

پتروشیمی روستای چشمه 

سرخ

وزارت جهاد کشاورزی800800رستم نادریپست بانک

563
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200رستم نوریبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالمقالیبافی564
روستای میان -ملکشاهی

تنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300رسمیه منتیصندوق کارآفرینی امید

565
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

آبدانان مورموری منطقه گاو 

میش چم
وزارت جهاد کشاورزی345345رسول عموزادبانک کشاورزی

566
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200رشید ترغوبانک کشاورزی

567

ایجاد مرکز 

تفریحی 

سرگرمی روباز

4ایوانایالم
-روستای هلشی- ایوان

جنب اما زاده سیدعبداله
20002000رضا اسماعیلیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

568
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای میرزابیگی
سازمان امور عشایر ایران204204رضا امین بیگیبانک کشاورزی

569
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

بخش چوار روستای -ایالم

(س)چمن سید محمد
سازمان امور عشایر ایران200200رضا آقاویسیصندوق کارآفرینی امید

570
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای طاق -زاگرس

گاورین

سازمان امور عشایر ایران250250رضا بهزادنیابانک کشاورزی

571
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200رضا بیگی پوربانک کشاورزیایالم ایوان روستای خرابانان1ایوانایالم

300300رضا پورجهانگیرصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چاالب2مهرانایالمنمد مالی572
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

10ملکشاهیایالمگلیم بافی573
شهرستان ملکشاهی 

روستای انجیر
500500رضا حاتمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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574
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204رضا دوستانیبانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

575
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200رضا رحمتیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای بانکت1آبدانانایالم

576

تعمیر 

ماشینهای 

الکتریکی و 

کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت350350رضا رحیمیبانک توسعه تعاونمهران، شهرک اسالمیه1مهرانایالم

577

کاشت و 

پرورش گل 

نرگس

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا رشیدی الوارصندوق کارآفرینی امیدگرز لنگر1دره شهرایالم

578

انبار داری 

ونگهداری 

محصوالت 

کشاورزی 

توسط سیلو 

غالت

10چرداولایالم
ایالم چرداول هلیالن کهره 

توحید
وزارت جهاد کشاورزی3500030000رضا رضاییانبانک کشاورزی

579

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200رضا ره پورصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالم

580
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای کل - ایوان- ایالم

کل
سازمان امور عشایر ایران200200رضا زارعیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400رضا صفریصندوق کارآفرینی امیدروستای چاالب- مهران 1مهرانایالمنوشت افزاری581

582
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

ایالم شهرستان چرداول 

روستای شله کش
سازمان امور عشایر ایران204204رضا صیدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی180180رضا عابدفرصندوق کارآفرینی امیدغالم اباد1دره شهرایالمگل نرگس583



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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584
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

رضا علی 

بابامرادی
سازمان امور عشایر ایران204204

585
پرواربندی بره 

 راسی190
وزارت جهاد کشاورزی400400رضا علیمرادیبانک کشاورزیبدره2بدرهایالم

586

پرورش میش 

داشتی 

رأسی 40

عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250رضا غالمیصندوق کارآفرینی امید

587
کارگاه صنایع 

چوبی
5چرداولایالم

ایالم چرداول روستای سنگ 

سفید
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000رضا قاسمیصندوق کارآفرینی امید

588
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100رضا قیصر بیگیصندوق کارآفرینی امید

589
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200رضا کسانیبانک کشاورزی

590
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیزروان روستای لرینی 

سفلی
سازمان امور عشایر ایران204204رضا محبی فردبانک کشاورزی

591
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا میردریکوندصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

592
پرورش دام 

سبک
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

سرپیتک
سازمان امور عشایر ایران200200رضا نعیمیبانک کشاورزی

593

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200رضا نورهبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

594

دامداری و 

پرورش میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200رضا هواسیبانک کشاورزیروستای چگا- ارکواز- ایالم 1ایالمایالم
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595

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

بانک کشاورزیماژین1دره شهرایالم
رضاعلی علی 

زاده مطلق
سازمان امور عشایر ایران204204

596
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

آبدانان روستای چمکبود 

منطقه جولیان
وزارت جهاد کشاورزی200200رعنا چراغی نیاصندوق کارآفرینی امید

597

تور مجازی 

ایالم و ارایه 

بسته ترکیبی 

تور

1ایالمایالم
ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید شکربیگی
20002000رعنا قبادیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

598
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200رقیه چراغیصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300رقیه کاکیبانک توسعه تعاونروستای چاالب- مهران 1مهرانایالمخیاطی599

600

آموزشگاه آزاد 

مراقبت و 

زیبایی ویشکا

2ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
آموزش فنی حرفه ای500500رقیه گرگیپست بانک

2بدرهایالمماهی در قفس601
روستای شهرک -بدره

ولیعصر
وزارت جهاد کشاورزی10001000رمضان دیده بانپست بانک

602
پرورش گاو 

شیری
1چرداولایالم

روستای - ایالم چرداول 

بردبل
بانک کشاورزی

رنگینه رفعتی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی800800

603
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای هواسعلی1دره شهرایالم

روح الدین کردی 

سیکان
وزارت جهاد کشاورزی200200

604
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

بخش کارزان روستای 

چشمه رشید

سازمان امور عشایر ایران204204روح اهلل اکبریبانک کشاورزی

605
فروش قطعات 

موتوری
1ملکشاهیایالم

ایالم ملکشاهی 

گنبدپیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200روح اهلل قنبریصندوق کارآفرینی امید

606
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200روح اله تمریبانک کشاورزیایالم ایوان دوبیران1ایوانایالم
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607
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
بانک کشاورزیروستای موسی-بدره1بدرهایالم

روح اله دانش 

پژوه
سازمان امور عشایر ایران204204

608

جدا سازی دفتر 

پست بانک از 

مخابرات و 

تبدیل به باجه 

روستایی

پست بانکمهران روستای چاالب1مهرانایالم
روح اله رحمان 

پور
600600

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

609
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
سازمان امور عشایر ایران200200روح اله کوه زادیبانک کشاورزی

610

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

صندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالم
روح اله 

محمدخانی
سازمان امور عشایر ایران200200

611

تولیدی 

مصنوعات 

چوبی هیمه

2ایالمایالم

-بخش مرکزی - ایالم 

انتهای - روستای چالسرا

کوچه امام خمینی

وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600روح اله هاشمیصندوق کارآفرینی امید

612
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

روح انگیز زینی 

وند
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دهلرانایالمتخته سیاه چادر613

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای خربزان

صندوق کارآفرینی امید
روح انگیز لطفی 

زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

614
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200رودابه زینی وندبانک کشاورزیروستای جهاد آباد1دره شهرایالم

615
کارگاه 

سفالگری سنتی
400400رودابه سلیمانیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای لرغه2آبدانانایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

438400رودابه شهبازیپست بانکروستای دول گالب2بدرهایالمخانه بوم گردی616
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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617

تولید نشا 

پیوندی سبزی 

و صیفی

وزارت جهاد کشاورزی14001400رودابه گیالنیبانک کشاورزیروستای جهانگیر آباد5دره شهرایالم

618
پرورش میش 

 راسی30داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200روشنعلی رحیمیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

619
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200ریحان توشیبانک کشاورزی

1دهلرانایالمکارگاه قالیبافی620
روستای - دهلران- ایالم

پتک دیناروند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ریحان قاسمیبانک توسعه تعاون

621

ایجاد باجه 

پست )بانکی 

(بانک

1دره شهرایالم

استان ایالم شهرستان دره 

بن -روستای دلفان آباد-شهر

بست نور

500500زاهدین نوریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

622

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200زبیده ارغندهبانک کشاورزیروستا بان رحمان1مهرانایالم

400400زربانو سبزیصندوق کارآفرینی امیدروستای گله دار- بدره3بدرهایالمگلیم بافی623
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زکیه صیادیپست بانکروستای چاالب1مهرانایالمقالی بافی624

625
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی9090زکیه کورانی زادهصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای ژیور1آبدانانایالم

626
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200زلیخا میررحمتیبانک کشاورزیماژین روستای گدارنمک1دره شهرایالم

627
کشت گل 

نرگس
1دره شهرایالم

ماژین -دره شهر -ایالم 

روستای کولکنی
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا احمدیبانک کشاورزی

1چرداولایالمقالیبافی628
بخش -شهرستان چرداول

روستای نوراباد-زاگرس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا اکبرزادهبانک توسعه تعاون
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629

صندوق خرد 

محلی روستای 

قلعه جوق

صندوق کارآفرینی امید200200زهرا اکبری نسبصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای قلع جوق44ملکشاهیایالم

630
سازنده تولیدات 

دست دوز نمدی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا اندوزصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زهرا آذرخشصندوق کارآفرینی امیدروستای گلزار- چوار - ایالم 3ایالمایالمتولید پوشاک631

632
 )صنایع دستی 

(چیت بافی
1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

بخش زرین اباد . دهلران 

روستای هفتکده.

100100زهرا باسرهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زهرا باقریبانک توسعه تعاونابدانان شهرک هزارانی2آبدانانایالمگلیم بافی633
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

634
تاسیس کارگاه 

چیت بافی
300300زهرا بساطیپست بانکروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دهلرانایالمقالی بافی635
-میمه-دهلران- ایالم

روستای گوراب باال
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا پیرزادیبانک توسعه تعاون

636

طراحی و 

خیاطی )دوخت

(و روبان دوزی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا تاشکصندوق کارآفرینی امید

1مهرانایالمقالی بافی637

مهران، روستای چاالب، خ 

عباداله شوهانی کوچه 

شهید غضبان عیوضی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا تروندصندوق کارآفرینی امید

638
پرورش میش 

راسی76داشتی 
سازمان امور عشایر ایران487487زهرا جهانگیرزادهبانک کشاورزیروستای کلم باال- بدره 1بدرهایالم
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639
کارگاه تولید 

پوشاک
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زهرا چتربسربانک توسعه تعاونشهرک اسالمیه5مهرانایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زهرا خانیبانک توسعه تعاونایالم چوار روستای گلزار2ایالمایالمقالی بافی640

400400زهرا خدارحمیبانک توسعه تعاونزنجیره علیا-چرداول 10چرداولایالمکارگاه گلیم641
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

642
فروشگاه مواد 

غذایی
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا درویشیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای بانرحمان1مهرانایالم

300300زهرا رجایی پورصندوق کارآفرینی امیدشهرک اسالمیه- مهران 2مهرانایالمکارگاه چلنگری643
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

644
کارگاه قالی 

بافی
1دهلرانایالم

دهلران بخش مرکزی روستا 

وحدت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا سعدونیصندوق کارآفرینی امید

645
گلیم بافی و 

فرش بافی
100100زهرا شکربیگیصندوق کارآفرینی امیدروستای هفت چشمه1ایالمایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

646
کارگاه قالی 

بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زهرا شیرخانیبانک توسعه تعاونایالم ایوان شهرک نبوت1ایوانایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا صفریبانک توسعه تعاونشهرک گلسیری-دهلران 1دهلرانایالمقالیبافی647

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا طرزی منفردپست بانکملکشاهی روستای باولگ1ملکشاهیایالمقالیبافی648

649

صندوق 

خردمحلی 

رستای گل گل

صندوق کارآفرینی امید200200زهرا طهماسبیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای گل گل1آبدانانایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زهرا طیب زادهصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای باولک2ملکشاهیایالمقالیبافی650

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عباسیانصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله2مهرانایالمقالی بافی651

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا عبدالهیبانک توسعه تعاونمهران روستای چاالب1مهرانایالمپوشاک فروشی652

653
کارگاه قالب 

بافی
صندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای پشت قلعه2آبدانانایالم

زهرا عشقی 

چگنی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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654
فروشگاه مواد 

غذایی
صندوق کارآفرینی امیدمهران روستای گالن2مهرانایالم

زهرا علی 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

655
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200زهرا فاضلیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

656
تولید پوشاک 

زنانه
1مهرانایالم

مهران روستای -ایالم

چنگوله خیابان شهید 

عسگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زهرا قاسم زادهبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا کوخاییبانک توسعه تعاونچاالب1مهرانایالمتولیدی پوشاک657

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زهرا کرمیپست بانکایوان خوران علیا3ایوانایالمتولیدی پوشاک658

659
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
وزارت جهاد کشاورزی700700زهرا کالنتریبانک کشاورزیروستای قلعه تسمه2دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا کناریوندصندوق کارآفرینی امیدشهرک اسالمیه1مهرانایالمتولیدی پوشاک660

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا کوخاییبانک توسعه تعاونچاالب1مهرانایالمتولیدی پوشاک661

1ایالمایالمگلیم بافی662
ایالم روستای فاطمیه جنب 

ایران خودرو رجبی
100100زهرا کوالبندیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

663
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای چشمه خزانه
سازمان امور عشایر ایران204204زهرا محمدنژادبانک کشاورزی

664
کارگاه خدمات 

کامپیوتری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا محمدیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای باولگ1ملکشاهیایالم
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665

صندوق 

خردمحلی 

سرابباغ

صندوق کارآفرینی امید200200زهرا محمدیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان سرابباغ1آبدانانایالم

666
گلیم بافی نقش 

برجسته
400400زهرا مرادیصندوق کارآفرینی امیدروستای چشمه شیرین3بدرهایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1چرداولایالمگلیم بافی667
روستای - چرداول - ایالم 

بالوه خشکه
100100زهرا ملکیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زهرا موسویانبانک توسعه تعاونمهران روستای بانرحمان1مهرانایالمگلیم بافی668
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

669
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100زهرا نظری تبارصندوق کارآفرینی امید

670
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای طاق -زاگرس

گاورین

سازمان امور عشایر ایران204204زهرا نعمتیبانک کشاورزی

1دهلرانایالمگلیم بافی671
شهرستان دهلران روستای 

دشت اکبر
100100زهرا نگهداربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

672
کارگاه گلیم 

بافی
2ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
صندوق کارآفرینی امید

زهرا نوروزی 

نسب
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

673
کارگاه قالی 

بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا ولی پوربانک توسعه تعاونروستای حاضرمیل1دهلرانایالم

674
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

مورت
سازمان امور عشایر ایران200200زهرا یاریبانک کشاورزی

675
کاشت سبزی 

وصیفی جات
2سیروانایالم

ایالم سیروان بخش کارزان 

روستای قنات آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500زهره شادمانصندوق کارآفرینی امید

676
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی300300زهره قلی زادهبانک کشاورزیروستای هاشم آباد1دره شهرایالم

677
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200زهره مهرابیصندوق کارآفرینی امیدروستای سرخ آباد1دره شهرایالم
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678
کارگاه چرم 

دوزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زینب احمدیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله4مهرانایالم

679
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

روستای - چرداول - ایالم 

هلسم
سازمان امور عشایر ایران204204زیبا امراییبانک کشاورزی

680
پوشاک دوز 

زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زیبا تباسیدهصندوق کارآفرینی امید

681
کارگاه تولید 

فرش دستباف
2چرداولایالم

- شهرستان چرداول 

روستای زنجیره سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زیبا رحمتیصندوق کارآفرینی امید

1چرداولایالمقالی بافی682
بخش - چرداول- ایالم

روستای سامان- هلیالن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا رضاییبانک توسعه تعاون

683
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200زیبا زرین جوییصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبا سرونصندوق کارآفرینی امیدایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمخیاطی684

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبا شوهانیبانک توسعه تعاونمهران روستای بانرحمان1مهرانایالمقالیبافی685

686

داربست باغ 

انگور و حفر 

چاه و فنس 

کشی

2ایوانایالم
ایوان روستای خرابانان جاده 

امام زاده سیدعبداهلل
پست بانک

زیبا قاسمی 

ماژین
وزارت جهاد کشاورزی950950

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا منصورپورپست بانکروستای بانقالن1ایالمایالمقالی بافی687

1ایالمایالمقالی بافی688
روستای فاطمیه انتهای 

خیابان اسرین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا یاریبانک توسعه تعاون

689

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204زید علی برفیبانک کشاورزیروستای زید-بدره1بدرهایالم

690
پرورش گاو 

 راسی49شیری 
بانک کشاورزیایالم ابدانان روستای ماهونه8ایالمایالم

تعاونی )زینب 

لطفی  (4195

الوار

وزارت جهاد کشاورزی1200012000

وزارت جهاد کشاورزی550550زینب ارغابانک کشاورزیروستای میان تنگ2ملکشاهیایالمپرورش قارچ691
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692
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

آبدانان روستای وچکبود 

جودکی
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب اسکندریصندوق کارآفرینی امید

693
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

بخش کارزان روستای 

جوبدراز

سازمان امور عشایر ایران204204زینب الفتیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زینب امیدیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای باولگ2ملکشاهیایالمکارگاه خیاطی694

1ملکشاهیایالمخیاطی695
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب امیریصندوق کارآفرینی امید

696
گلیم بافی و 

نقش برجسته
3بدرهایالم

- شهرستان بدره - ایالم 

روستای دولگالب
600600زینب ایدیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

697

کارگاه خیاطی 

لباس  )زنانه 

(سنتی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب ایمانیبانک توسعه تعاونروستای پتک دیناروند1دهلرانایالم

2دهلرانایالمبوم گردی698
-بخش مرکزی-دهلران

روستای دشت اکبر
500500زینب باسرهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

699
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

زینب بهزادی 

شیخ مکان
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب تاتورهبانک توسعه تعاونمهران شهرک اسالمیه1مهرانایالمتولیدی پوشاک700

1ایالمایالمای تی ام701
ایالم بخش سیوان روستای 

پاکل گراب
500500زینب جعفریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

702
پروروش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

آبدانان روستای شهرک 

هزارانی
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب جعفریصندوق کارآفرینی امید

703

احداث کارگاه 

فرش بافی 

تولید داخلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زینب جعفری پوربانک توسعه تعاونشهرک وحدت- دهلران5دهلرانایالم

2مهرانایالمفرش بافی704
مهران شهرک - ایالم

اسالمیه خ شهید تقی نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت109100زینب خسرویپست بانک
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705

خیاطی 

لباسهای بومی 

محلی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب داراخانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب داودیصندوق کارآفرینی امیددشت اکبر-دهلران1دهلرانایالمکارگاه قالیبافی706

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب رابهپست بانکروستای باولگ- ملکشاهی 1ملکشاهیایالمآرایشگری707

708
کارگاه گلیم 

نقش برجسته
2دره شهرایالم

روستای وزیر آباد خیابان 

اصلی
400400زینب رحمانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

709

صندوق خرد 

محلی روستایی 

2وحدت 

30دهلرانایالم
روستای - دهلران-ایالم 

وحدت
صندوق کارآفرینی امید200200زینب رضاییصندوق کارآفرینی امید

1ایالمایالمگلیم بافی710

بلوار امام - هفت چشمه 

روبروی مدرسه - حسن 

عفت

100100زینب زمانی نیاصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

711
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب سالطیصندوق کارآفرینی امیدوحدت اباد ماژین1دره شهرایالم

712
کود حیوانی 

غنی شده دامی
15دهلرانایالم

روستای –دهلران - ایالم

دشت اکبر
وزارت جهاد کشاورزی2200022000زینب شاه ولیبانک کشاورزی

713
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب شکری زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای عباس آباد1دره شهرایالم

714
تولید گلیم 

نقش برجسته
2ایالمایالم

ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید بارکی
صندوق کارآفرینی امید

زینب شمس 

الدین وندی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

715
کارگاه حصیر 

بافی
100100زینب ظفریبانک توسعه تعاونروستای عین صوله1دهلرانایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت309300زینب عبدالهیپست بانکروستای چاالب1مهرانایالمتولیدی پوشاک716

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب عسکریپست بانک2شهرک انقالب 1دهلرانایالمکارگاه قالیبافی717
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718
کارگاه تولید 

فرش دستباف
4سیروانایالم

بخش  _شهرستان سیروان

روستای قنات آباد _کارزان
بانک توسعه تعاون

زینب عسکری 

خزل
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1چرداولایالمقالی بافی719
- هلیالن- چرداول - ایالم 

روستای سرچم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب کاکاییبانک توسعه تعاون

720
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای غالم اباد1دره شهرایالم

زینب کردی فر 

پشتکوه
وزارت جهاد کشاورزی200200

721
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب کولیوندصندوق کارآفرینی امیدروستای مهتابی1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب الله زاریصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله2مهرانایالمقالی بافی722

723

صندوق 

حردمحلی 

روستایی

صندوق کارآفرینی امید400400زینب محبیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای هلیوه1آبدانانایالم

724
تولیدات چرمی 

دست دوز
2مهرانایالم

چاالب خیابان - مهران

کوچه -شهید علی بند میری

شهید سعید یار محمدی

صندوق کارآفرینی امید
زینب میرزایی 

نژاد
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

725

تراش سنگ 

های قیمتی 

ونیمه قیمتی

2مهرانایالم
ایالم مهران روستای 

چنگوله خیابان امام خمینی
100100زینب ناصریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب ناصریبانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمخیاطی726

727
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای خرابانان 

علیا
سازمان امور عشایر ایران200200زینب نرگسیبانک کشاورزی

728

صندوق خرد 

محلی روستایی 

(بهار) 2انقالب 

30دهلرانایالم
 2دهلران روستا انقالب 

(بهار)
صندوق کارآفرینی امید200200زینب هملیصندوق کارآفرینی امید
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729
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200زینب ویسیبانک کشاورزیایالم ایوان روستای کالن1ایوانایالم

730

تولیدی مانتو و 

شلوار و لباس 

زنانه سفارشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زینت امراییصندوق کارآفرینی امیدروستای فاضل آباد1دره شهرایالم

1چرداولایالمفرش دستباف731
روستای - چرداول - ایالم 

جان جان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینت تک بندبانک توسعه تعاون

1دهلرانایالمکارگاه قالیبافی732
روستای - دهلران- ایالم

قیراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیور دشتیبانک توسعه تعاون

733
کارگاه قالی 

بافی
1دهلرانایالم

-دهلران بخش مرکزی 

روستا حمزه-دشت عباس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ساحره سرخهبانک توسعه تعاون

734

صندوق خرد 

محلی روستایی 

دشت چمران

33دره شهرایالم
دره شهر روستای دشت 

چمران
صندوق کارآفرینی امید200200سارا دیرکوندصندوق کارآفرینی امید

735
کارگاه تولید 

پوشاک
2چرداولایالم

چرداول آسمان اباد روستای 

کل کل
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سارا شیریبانک توسعه تعاون

736
هرروستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید240240سارا صفایی نیکوصندوق کارآفرینی امید

737
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100سارا قیصر بیگیصندوق کارآفرینی امید

738

دوزندگی کیف 

با چرم 

مصنوعی و 

طبیعی

300300سارا نصریپست بانککارزان روستای قنات آباد1سیروانایالم
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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739
پرورش میش 

راسی76داشتی
2چرداولایالم

-شباب-چرداول-ایالم

روستای جوب شیرعلی
سازمان امور عشایر ایران362362سارا ویسمرادیبانک کشاورزی

740
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200ساره دیرکوندیبانک کشاورزیگرز لنگر1دره شهرایالم

741
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200ساره نوریصندوق کارآفرینی امیدروستای وزیر آباد1دره شهرایالم

742
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای کله جوب1دره شهرایالم

ساعدبانو زینی 

وند
سازمان امور عشایر ایران204204

743
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان بخش کارزان 

روستای چشمه خزانه
سازمان امور عشایر ایران204204سامان حمیدنژادبانک کشاورزی

744
آرایش وپیرایش 

زنانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سامیه خلیلیبانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالم

1ملکشاهیایالمقالی بافی745
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
پست بانک

سامیه عباسی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

746
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204سامیه نظریبانک کشاورزیروستای کلم باال-بدره1بدرهایالم

747
خدمات 

کامپیوتری
130130سبحان شرافتپست بانکروستای گالن1مهرانایالم

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

748
گاوداری شیری 

راسی7
2ملکشاهیایالم

ملکشاهی روستای قلعه 

جوق دوراهی کلک نقی
وزارت جهاد کشاورزی556556ستار ارکیاپست بانک

749
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200ستار رحیمیبانک کشاورزی

750

کابینت سازی و 

دکوراسیون 

صنایع چوبی

2آبدانانایالم
ایالم آبدانان روستای 

چمکبود
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000ستار محمدیصندوق کارآفرینی امید
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751
کارگاه تولید 

انواع پوشاک
2چرداولایالم

آسمان -شهرستان چرداول

روستای جانجان-آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400ستاره شریفیبانک توسعه تعاون

1ملکشاهیایالمعروسک دوز752
ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
110110ستاره کرمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

753

تسهیالت 

روستاهای 

/ بدون بیکار 

- صنایع دستی 

چیت بافی

1دهلرانایالم
- زرین اباد - دهلران 

روستای بردی
صندوق کارآفرینی امید100100ستاره کرمیصندوق کارآفرینی امید

754

چیق 

چیت )بافی

(بافی

2مهرانایالم

مهران روستای - ایالم

چاالب خیابان شهید 

بندهمیری کوچه شهید 

خلیفه کرمی

100100سجاد باقریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

755
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200سجاد پورمحمدیبانک کشاورزی

756
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی700700سجاد چراغیبانک کشاورزیایالم چوار روستای بان امرود3ایالمایالم

757
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200سجاد داراصندوق کارآفرینی امیدروستای مراد آباد1دره شهرایالم

758
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای نثارمله 

ماران
سازمان امور عشایر ایران204204سجاد ذکاییبانک کشاورزی

759
پرورابندی 

گوساله
5ایوانایالم

روستای  _سراب _ایوان

مجتمع فارغ  _هلشی

التحصیالن

وزارت جهاد کشاورزی63506350سجاد رشنوادیبانک توسعه تعاون

760
تولید فیلتر هوا 

خودرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سجاد زمانیپست بانکشهرک نبوت- ایوان - ایالم 2ایوانایالم
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761
باشگاه فرهنگی 

ورزشی سیوان
5ایالمایالم

- بخش سیوان- ایالم

روبروی - روستای جعفرآباد

انتهای - پاسگاه انتظامی

(ع)خیابان امام رضا 

وزارت ورزش و جوانان10001000سجاد زمانیصندوق کارآفرینی امید

762
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200سجاد زیدعلیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالم

763
تولید گلیم 

نقش برجسته
2ایالمایالم

ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید روح اله رشنوادی
400400سجاد ستاریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

764
اقامتگاه بوم 

گردی نخچیر
2مهرانایالم

ایالم شهرستان مهران 

بخش صالح اباد روستای 

ماربره

500500سجاد عزیزپورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

765

خدمات 

دامپروری و 

مایه کوبی

1چرداولایالم
- هلیالن - چرداول- ایالم 

روستای چشمه ماهی
وزارت جهاد کشاورزی300300سجاد عزیزیبانک کشاورزی

766
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150سجاد کشاورزصندوق کارآفرینی امیدایالم آبدانان روستای ورگر1آبدانانایالم

767
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای میرزابیگی
سازمان امور عشایر ایران204204سجاد مرادیانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی550550سجاد یارمحمدیبانک کشاورزیروستای طالقانی2ملکشاهیایالمپرورش قارچ768

769
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی480480سجاد یاری وندبانک کشاورزیروستای چمژاب1دره شهرایالم

770
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1چرداولایالم

ایالم چرداول روستای 

زنجیره
سازمان امور عشایر ایران204204سحر اسدزادهبانک کشاورزی
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771
گلیم نقش 

برجسته
1چرداولایالم

چرداول روستای زنجیره 

سفلی
100100سحر چنگیرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

772
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200سحر کهزادیصندوق کارآفرینی امیدماژین روستای گدارنمک1دره شهرایالم

773
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200سرهنگ غالمیصندوق کارآفرینی امیداسد آباد1دره شهرایالم

774

اقامتگاه بوم 

گردی زرین 

دشت

صندوق کارآفرینی امیدروستای دشت آباد1دره شهرایالم
سرور بانو اصل 

مرز
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

775
ایجاد کارگاه 

قالی بافی
1چرداولایالم

ایالم هلیالن روستای 

چشمه ماهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سرور مهدیانبانک توسعه تعاون

776
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

سروگل 

حسنوندعموزاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

777
پرورش گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

سعادت شاهی 

وند
وزارت جهاد کشاورزی200200

778
تولید ادوات 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سعد رضایی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای تم تم آب-دهلران4دهلرانایالم

779

پرورش گاو 

شیری دورگ 

 راسی15

2بدرهایالم
ایالم شهرستان بدره بخش 

مرکزی روستای جابر
وزارت جهاد کشاورزی400400سعدالدین نوریبانک کشاورزی

780
پروار بندی 

گوسفند
وزارت جهاد کشاورزی300300سعداله بابلیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

781

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای تم - دهلران-ایالم

تم آب
سازمان امور عشایر ایران250250سعداله رحمتیصندوق کارآفرینی امید

782
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200سعداله صابرپناهبانک کشاورزی
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783
پرورش میش 

راسی76داشتی
1چرداولایالم

ایالم چرداول هلیالن 

روستای مهدیه
سازمان امور عشایر ایران204204سعداله ناصریبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالمخیاطی زنانه784
ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سعدیه تقی نژادپست بانک

1ایالمایالمقالی بافی785

- شهر ایالم - استان ایالم 

روستای هفت چشمه 

خیابان امام علی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سعدیه میرزائیپست بانک

786
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

بخش چوار روستای -ایالم

پاچم دهارون
سازمان امور عشایر ایران200200سعید چراغیبانک کشاورزی

787
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200سعید دیناریصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

2ایالمایالمجوشکاری788
ایالم روستای بانقالن خ 

جانبازان جوشکاری زهرایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سعید زهراییصندوق کارآفرینی امید

789

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
ابدانان منطقه عشایری 

سیاخانی
صندوق کارآفرینی امید

سعید شاه 

محمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

790

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای - دهلران-ایالم

مازعبدلی پایین
صندوق کارآفرینی امید

سعید غالمی 

نسب
سازمان امور عشایر ایران250250

791
پرورش زنبور 

عسل
2چرداولایالم

ایالم خیابان شهدا خیابان 

111مطهری پالک 
وزارت جهاد کشاورزی700700سعید غیاثیبانک توسعه تعاون

3چرداولایالمباشگاه ورزشی792
ابتدای - چرداول - ایالم 

روستای زنجیره علیا
وزارت ورزش و جوانان700700سعید فاضلیبانک توسعه تعاون

793

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200سعید مامیبانک کشاورزیروستای شهرک اسالمیه1مهرانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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794
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204سعید محمدولیبانک کشاورزیبدره روستای گچ کوبان1بدرهایالم

وزارت جهاد کشاورزی14001400سعید ملک علیبانک توسعه تعاونآب چشمه. بدره1بدرهایالمپرواربندی795

796

تراش روی 

سنگ های 

قیمتی و نیمه 

قیمتی

1مهرانایالم

روستای -مهران-ایالم

کوچه شهید - چنگوله

سلمان صفری

200200سعید نیازیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

10چرداولایالمفرش دستبافت797
-هلیالن-شهرستان چرداول

روستای امام
بانک توسعه تعاون

سعید همتی 

شاهبداغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

798
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
بانک کشاورزیبدره چشمه شیرین1بدرهایالم

سعید هندمینی 

پور
سازمان امور عشایر ایران204204

1چرداولایالمگلیم بافی799
روستای - چرداول - ایالم 

بالوه تره
100100سعیده اسماعیلیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سعیده رمضانیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله1مهرانایالمگلیم بافی800
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

801
تولید فرش 

دستبافت
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای قریب-شباب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سعیده شوهانیبانک توسعه تعاون

802
پرواربندی بره 

 راسی150
2بدرهایالم

ایال شهرستان بدره بخش 

هندمینی روستای گله دار
وزارت جهاد کشاورزی400400سعیده شیخیبانک کشاورزی

803
کارگاه گلیم 

بافی
پست بانکزنجیره علیا-چرداول-ایالم5چرداولایالم

سکینه شریف 

زادی
613613

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

804
صندوق خرد 

محلی مورموری
صندوق کارآفرینی امید200200سکینه عبداللهیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان مورموری1آبدانانایالم

805
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200سکینه مجلسیصندوق کارآفرینی امیدروستای چمکالن1دره شهرایالم

806
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200سکینه محمودیبانک کشاورزیروستای چولک- ایوان- ایالم1ایوانایالم
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807
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200سکینه مظفریبانک کشاورزیایالم ایوان سرتنگ1ایوانایالم

1دهلرانایالمحصیر بافی808
روستای علی - دهلران-ایالم

آباد
100100سکینه یونسیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

809

پرواربندی 

گوساله و 

توسعه آن

8ایالمایالم
چوار پایین تر از - ایالم 

پلیس راه
بانک کشاورزی

سلطنت یوسفی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی12001200

810
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200سلمان خاتونیبانک کشاورزیروستای سراب- ایوان- ایالم1ایوانایالم

811
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200سلمان سبزیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای انجیره1آبدانانایالم

812
ساخت تیرچه و 

بلوک
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سلیم کلمیبانک توسعه تعاونروستای کلم باال- بدره3بدرهایالم

813

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200سلیمان عزیزیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

814
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200سلیمان وری زادهبانک کشاورزی

815

پرورش بره 

پرواری 

راسی475

3ایوانایالم
ایالم ایوان روستای نهر غالم 

ویس
وزارت جهاد کشاورزی12001200سلیمان یاسمیبانک کشاورزی

816

نگهداری و انبار 

 1500علوفه 

تنی

وزارت جهاد کشاورزی25002500سمانه خاتونیپست بانکروستای شیرچقا3ایوانایالم

817
 30پرورش 

راس دام داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204سمیرا بارانیبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم
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818
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200سمیرا عموزادهبانک کشاورزیروستای بهمن آباد1دره شهرایالم

2مهرانایالمقالی بافی819

مهران شهرک -ایالم 

خیابان شهید - اسالمیه 

تقی نژاد

وزارت صنعت، معدن و تجارت109100سمیره خسرویپست بانک

820
گلیم نقش 

برجسته
1ایالمایالم

ایالم روستای فاطمیه خ 

امام خمینی ک سادات
بانک توسعه تعاون

سمیره محمود 

نژاد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرانایالمگلیم بافی821

روستای بانرحمان - مهران

میدان حضرت زینب خ 

شهید علی حسینی

200200سمیه آرمینپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

822
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه آکندهصندوق کارآفرینی امیدروستای فاضل آباد1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه جعفریبانک توسعه تعاونمهران روستای چاالب1مهرانایالمقالی بافی823

100100سمیه جوادیبانک توسعه تعاونروستای گلسیری- دهلران1دهلرانایالمنقش دروزی824
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

825
قالی بافی 

(خانگی)
2مهرانایالم

مهران روستای بان - ایالم 

رحمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت109100سمیه حاجی زادهپست بانک

826

صندوق خرد 

محلی روستای 

بردی

صندوق کارآفرینی امیددهلران روستای بردی32دهلرانایالم
سمیه سادات 

حسینی
صندوق کارآفرینی امید200200

827
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100سمیه سلیم بیگیصندوق کارآفرینی امید

828
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی300300سمیه شفیع زادهبانک کشاورزیروستای ارمو1دره شهرایالم

829
تولید گلیم 

نقش برجسته
2ایالمایالم

ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید بارکی آموزشگاه 

اطلس بافت

بانک توسعه تعاون
سمیه شمس 

الدین وندی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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830

صندوق خرد 

محلی روستای 

میان تنگ

34ملکشاهیایالم
ملکشاهی روستای میان 

تنگ
صندوق کارآفرینی امید200200سمیه فتحیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه موسویبانک توسعه تعاونمهران روستای چاالب1مهرانایالمتولیدی پوشاک831

832
فروشگاه مواد 

غذایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سهامه درویشیصندوق کارآفرینی امیدمهران شهرک اسالمیه1مهرانایالم

833
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200سهراب مرادخانیبانک کشاورزی

834
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204سهراب نورعلیزادهبانک کشاورزیروستای جابر-بدره1بدرهایالم

835
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200سهیل کاکیبانک کشاورزیچنگوله1مهرانایالم

10ایوانایالمقالیبافی836
ایالم ایوان روستای جوب 

گوهر
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سهیال چولکیصندوق کارآفرینی امید

837

صندوق خرد 

محلی روستای 

زید

صندوق کارآفرینی امید200200سهیال مرادخانیصندوق کارآفرینی امیددره شهر روستای زید33دره شهرایالم

1ایالمایالمقالی بافی838

شهرستان ایالم روستای 

چالسرا خیابان امام خمینی 

کوچه اول سمت چپ

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال ملکیبانک توسعه تعاون

839
کارگاه قالی 

بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سهیال وافریپست بانکایوان روستای داراب3ایوانایالم
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5مهرانایالمگلیم بافی840

روستای بان - مهران 

رحمان میدان حضرتزینب 

کوچه شهید علی حسینی

400400سوسن آرمینصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

841
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200سوسن درویشیبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

100100سوسن محمدیصندوق کارآفرینی امیددراشکفت-چرداول-ایالم1چرداولایالمحصیربافی842
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

843

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
روستای هفت چشمه 

خیابان معلم
سازمان امور عشایر ایران200200سیاگیس پیریبانک کشاورزی

844
پرورش 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

ابدانان روستای وچکبود 

جودکی
سازمان امور عشایر ایران200200سیاوش فتح الهیصندوق کارآفرینی امید

845
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای کبودبان1دره شهرایالم

سیاوش نیازی 

زینیونی
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک توسعه تعاونروستای کله جوب1دره شهرایالمنانوایی846
سید اسحاق 

شاهرخی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

847

خدمات 

کامپیوتری و 

پست بانک

1دهلرانایالم
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
صندوق کارآفرینی امید

سید امین 

رحمتی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

848
مجتمع خدمات 

رفاهی
8آبدانانایالم

آبدانان روستای شهرک 

هزارانی
80308030سید جواد صافیبانک توسعه تعاون

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

بانک کشاورزیپنج کیلومتری- آبدانان 2آبدانانایالمبره پرواری849
سید رحم خدا 

چراغی
وزارت جهاد کشاورزی1100970

850

تولید تیرچه 

بلوک و قطعات 

بتونی

1دهلرانایالم
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
صندوق کارآفرینی امید

سید سعد 

میرزائی
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250
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851
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200سید علی فرجیبانک کشاورزی

852

تولید و بسته 

بندی لبنیات 

سنتی

1دهلرانایالم
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
صندوق کارآفرینی امید

سید علیرضا 

کاکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

853

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی30

بانک کشاورزیروستای فرهاد آباد1دره شهرایالم
سید کرم رضا 

طاهری
سازمان امور عشایر ایران200200

854
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدفرهاد آباد1دره شهرایالم

سید محسن 

مرادیان
وزارت جهاد کشاورزی200200

855
پرورش گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای سرکمو1آبدانانایالم

سید محمد 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی375375

856

پرورش 

گوسفند 

اصالح نژاد )

(دوقلوزا

1دهلرانایالم
دهلران بخش زرین آباد 

روستای بردی
صندوق کارآفرینی امید

سید محمد 

حسینی
سازمان امور عشایر ایران250250

بانک کشاورزیروستای فرهاد آباد4دره شهرایالمتولید نشاء857
سید نورمحمد 

فرهادی
وزارت جهاد کشاورزی17001700

858

پرورش 

 30گوسفند

اصالح )راسی 

(نژاد دوقلوزا

بانک کشاورزیمهران روستای چنگوله1مهرانایالم
سیداحمد کاسب 

رحمتی
سازمان امور عشایر ایران200200

859

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

پشته سادات
صندوق کارآفرینی امید

سیدامین یوسفی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران200200

1ملکشاهیایالمجوشکاری860
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سیدتقی رسانهپست بانک
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861

بسته بندی و 

فروش گیاهان 

دارویی

1دهلرانایالم
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
صندوق کارآفرینی امید

سیدحسین 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

862
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
بانک کشاورزی

سیدعبدولی 

زعفرانی فرد
سازمان امور عشایر ایران200200

863

خدمات 

آرما)ساختمانی

توربندی و 

(قالب بندی

1دهلرانایالم
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سیدعزیز صدرصندوق کارآفرینی امید

864
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200سیدعلی فرهادیبانک کشاورزیروستای فرهادی1دره شهرایالم

865

تعویض روغن 

ماشین سبک 

وسنگین

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
بانک توسعه تعاون

سیدلطیف 

حلیمی پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دهلرانایالمکارواش866
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
صندوق کارآفرینی امید

سیدمحمد 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1ایالمایالمتعویض روغن867
ایالم شهرک شهید کشوری 

بلوار امام خمینی
صندوق کارآفرینی امید

سیدمیالد 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250

868
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای فرهاد آباد1دره شهرایالم

سیده ثریا 

فرهادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

869
قالی بافی 

(خانگی)
1مهرانایالم

روستای - مهران - ایالم 

شهرک اسالمیه
پست بانک

سیده زهرا 

آذرپیرا
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

870

تراش سنگهای 

قیمتی و نیمه 

قیمتی

2دهلرانایالم

-بخش مرکزی-دهلران-ایالم

خیابان - روستای گلسیری

شهید علیرضایی

صندوق کارآفرینی امید
سیده زینب 

موسوی
687687

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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871

تسهیالت 

روستاهای 

-بدون بیکار

پرورش بوقلمون

1دهلرانایالم
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
صندوق کارآفرینی امید

سیده سکینه 

شمسی
صندوق کارآفرینی امید200200

872
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای فرهادآباد1دره شهرایالم

سیده شهین 

طاهری
وزارت جهاد کشاورزی200200

873
قالی بافی 

(خانگی)
1مهرانایالم

روستای - مهران - ایالم

شهرک اسالمیه پشت 

حسینیه

پست بانک
سیده طیبه 

آذرپیرا
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

874
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای طاق -زاگرس

گاورین

بانک کشاورزی
سیده عشرت 

صالحی نیا
سازمان امور عشایر ایران250250

875

تسهیالت 

روستاهای 

/ بدون بیکار

گلیم بافی

1دهلرانایالم
- زرین اباد - دهلران 

روستای بردی
صندوق کارآفرینی امید

سیده فاطمه 

باسره
صندوق کارآفرینی امید100100

876

کارگاه تولیدی 

-فرش و قالی 

- تابلوفرش

گلیم نقش 

برجسته با 

نقوش سنتی و 

بومی ایالم

4ایالمایالم

روستای - بخش سیوان 

کوچه شهید - جعفرآباد

حیات پورمند

بانک توسعه تعاون
سیده مرضیه 

خوب سرشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت490490

صندوق کارآفرینی امیدخ نیروی هوایی1دره شهرایالمگل نرگس877
سیده مریم 

آزادگان
وزارت جهاد کشاورزی200200

878
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای کله جوب1دره شهرایالم

سیده مریم 

شاهرخی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

879
کارگاه گلیم 

بافی
3آبدانانایالم

آبدانان روستای شهرک 

هزارانی
بانک توسعه تعاون

سیده منور 

رحیمی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ملکشاهیایالمقالی بافی880
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
پست بانک

سیده منیره 

حلیمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

2چرداولایالمپرورش اسب881
-آسمان اباد -سرابله -ایالم 

روستای سلطانقلی علیا
صندوق کارآفرینی امید

سیروس 

احمدبیگی
وزارت جهاد کشاورزی800800

882
تولید مرغ 

گوشتی
1ایالمایالم

بخش  _شهرستان ایالم

روستای چشمه  _سیوان

داوی

وزارت جهاد کشاورزی27282728سیروس رشنوادیبانک کشاورزی

883
تولید مرغ 

گوشتی
2ایالمایالم

بخش  _شهرستان ایالم

روستای گلزار _چوار
وزارت جهاد کشاورزی880880سیروس رشنوادیبانک کشاورزی

884
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای -ایوان- ایالم

چاالنچی
سازمان امور عشایر ایران200200سیف اهلل امامیبانک کشاورزی

885

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1بدرهایالم
روستای شهرک - بدره

ولیعصر
بانک کشاورزی

سیف اله بابا 

مرادی
سازمان امور عشایر ایران204204

886

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204سیف اله بیرانوندبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

887
کارگاه گلیم 

نقش برجسته
400400سیما امیدیبانک توسعه تعاونروستای هواسعلی2دره شهرایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

888
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200سیما رشنوصندوق کارآفرینی امیدروستای بهمن آباد1دره شهرایالم

889

کارگاه تولید 

محصوالت 

چرمی

200200سیما صیدیپست بانکسیروان روستای قنات آباد1سیروانایالم
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

890
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200سیمین محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم
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891
دفتر پیشخوان 

خدمات دولت
1سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

روستای سراب کارزان
300300سیمین نوروزیبانک توسعه تعاون

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

892

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200شابانو درقشبانک کشاورزیمهران شهرک اسالمیه1مهرانایالم

893
کارگاه گلیم 

بافی
8چرداولایالم

روستای - چرداول - ایالم 

گلمه
400400شاپسند لطیفیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

894
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

سرچم ده هارون
سازمان امور عشایر ایران200200شارضا عزیززادبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شازنان همتی فردصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای داراب2ایوانایالمقالیبافی895

1ملکشاهیایالمعبا بافی896
ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
200200شاصنم کساییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

897
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200شاهپرور محسنیصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه تسمه1دره شهرایالم

898

پرورش 

گوسفندداشتی 

چهل راسی

2بدرهایالم
ایالم شهرستان بدره بخش 

هندمینی روستای زرانگوش
وزارت جهاد کشاورزی400400شاهرخ الماسیبانک کشاورزی

899
تولید فرش 

دستباف
1چرداولایالم

روستای - چرداول - ایالم 

شله کش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شاهزاده فوالدیبانک توسعه تعاون

1چرداولایالمفرش دستباف900
- هلیالن- چرداول - ایالم 

سامان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شایسته نوروزیبانک توسعه تعاون

901
پرورش 

گیاههان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی500500شجاع صحراییبانک کشاورزیدره شهر روستای فاضل اباد1دره شهرایالم

902
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای ماژین - ایوان- ایالم

سفلی
بانک کشاورزی

شریف رستمی 

ماژین
سازمان امور عشایر ایران200200
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903

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200شریف محمدیبانک کشاورزیایالم بولی روستای میرمکان1ایالمایالم

وزارت جهاد کشاورزی240240شریف یوسفیبانک کشاورزیروستای بانقالن- ایالم 1ایالمایالمکشت زعفران904

1سیروانایالماحداث کافینت905
ایالم شهرستان سیروان 

روستای سراب کارزان
270270شعبان حمیدیانپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

906
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای کالن- ایوان- ایالم1ایوانایالم

شفیع احمدی 

کالن
سازمان امور عشایر ایران200200

907

پرورش 

گوسفند 

اصالح نژاد )

(دوقلوزا

سازمان امور عشایر ایران200200شکر کرمیبانک کشاورزیمهران روستای چنگوله1مهرانایالم

908

پرورش میش 

 76داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران250250شکراله غالمیصندوق کارآفرینی امیدروستای مازعبدلی پایین1دهلرانایالم

909
پرورش میش 

راسی76داشتی
1چرداولایالم

ایالم چرداول هلیالن 

روستای ماهیزان
بانک کشاورزی

شکوفه بیگلری 

کهره
سازمان امور عشایر ایران204204

910
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200شکوفه کاظم زادهبانک کشاورزیروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

911

ساخت قطعات 

بتنی پیش 

ساخته و انواع 

بلوک و تیرچه

2چرداولایالم
ایالم ـ چرداول ـ بخش 

هلیالن ـ شهرک صنعتی
بانک توسعه تعاون

شکوفه محمدیان 

قلندری
وزارت صنعت، معدن و تجارت980980

912
تولید فوم پلی 

استایرن
5چرداولایالم

ایالم چرداول ناحیه صنعتی 

ضباب
وزارت صنعت، معدن و تجارت28002800شکوه زیواریانبانک توسعه تعاون
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913

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204شگر ستاروندبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

914
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیایالم ایوان کپنه کران1ایوانایالم

شمس اهلل 

رستمی
سازمان امور عشایر ایران200200

915
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای کپنه - ایوان- ایالم

کران
سازمان امور عشایر ایران200200شمس اله رستمیبانک کشاورزی

916
پرورش گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای گنداب1آبدانانایالم

شمس اله 

صحرایی
وزارت جهاد کشاورزی300300

917
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

شمس اله موسی 

بیگی
سازمان امور عشایر ایران204204

918

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای 

چشمه ماهی
بانک کشاورزی

شمسی رضایی 

شاد
سازمان امور عشایر ایران204204

1دهلرانایالمگلیم بافی919
روستای -دهلران- ایالم

وحدت
100100شمسی صفی پورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

920
کارگاه گلیم 

بافی
2دهلرانایالم

روستای -دهلران-ایالم

تعاونی آریا پود-گلسیری
500500شمسیه چراغیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ملکشاهیایالمگلیم بافی921
. ارکواز ملکشاهی . ایالم 

روستای درگه
پست بانک

شمسیه 

عبدالمحمدی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

922

پرورش میش 

 76داشتی 

راسی

بانک کشاورزیروستای خوشقدم-بدره1بدرهایالم
شمشیر فهیمی 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران487487

923
قطعات سیمان 

بر
10بدرهایالم

شهرستان - استان ایالم 

- بخش هندمینی - بدره 

روستای چشمه شیرین

وزارت صنعت، معدن و تجارت65006500شهاب رسولیبانک توسعه تعاون

سازمان امور عشایر ایران200200شهاب یارمحمدیبانک کشاورزیایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمپرورش گوسفند924



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 

925
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204شهباز بساطیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

926
پرواربندی 

میش و دامداری
سازمان امور عشایر ایران204204شهرام سبزیبانک کشاورزیروستای گله دار-بدره1بدرهایالم

927

طرح توسعه و 

احیای پرورش 

ماهی قزل آال 

 10به ظرفیت 

تن در هر دوره

1چرداولایالم

روستای  –چرداول  –ایالم 

نرسیده به  –زنجیره سفلی 

سرابله

وزارت جهاد کشاورزی480480شهرام صادقیبانک کشاورزی

928
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200شهرام هاشمیانصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

929

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200شهرام یعقوبیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای انجیره1آبدانانایالم

1چرداولایالمقالی بافی930
ایالم هلیالن روستای بله 

کبود علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهرزاد امینیبانک توسعه تعاون

931
کشت و تولید 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی200200شهال همتیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره2بدرهایالم

وزارت جهاد کشاورزی400400شهال یوسف وندبانک توسعه تعاونروستای دلفان آباد2دره شهرایالمتولید لبنیات932

933
تولید و پرورش 

شتر مرغ
17ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روشتای 

پل شکسته
وزارت جهاد کشاورزی3600035000شهناز بشبانک کشاورزی

934
چیق بافی 

(چیت بافی)
1ایالمایالم

- شهرستان ایالم - ایالم 

خ - روستای هفت چشمه 

8ولیعصر 

100100شهناز جمشیدیانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

935

توسعه خدمات 

فروش وپس از 

فروش شرکت 

ماهور یدک 

مهران

5مهرانایالم

 3ایالم مهران کیلومتر

شرکت خدماتی ماهور یدک 

مهران جنب روستای قلعه 

کهنه

وزارت صنعت، معدن و تجارت46414641شهناز ذوالفقاریبانک توسعه تعاون

936

کارگاه نان 

برنجی و 

شیرینی پزی

3ایالمایالم
- بخش سیوان - ایالم 

روستای کله کبود
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400شهناز سهرابیصندوق کارآفرینی امید

937
گلیم نقش 

برجسته
1ایالمایالم

ایالم چالسرا کوچه شهید 

شمس الدینوندی
100100شهناز قبادبیگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دهلرانایالمفرش بافی938
روستای پتک -دهلران

دیناروند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهناز کرمیپست بانک

939
کارگاه چیق 

بافی
1ایالمایالم

روستای هفت - ایالم 

خیابان ولی عصر- چشمه 
صندوق کارآفرینی امید

شهین 

جمشیدیان
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهین حیدریصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله2مهرانایالمقالی بافی940

2ایالمایالمباشگاه ورزشی941

ایالم روستای هفت چشمه 

بلوار امام حسن خیابان 

تعاون

وزارت ورزش و جوانان446446شهین رشیدیپست بانک

942
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای فاضل آباد1دره شهرایالم

شهین گجریان 

گندم بانی
سازمان امور عشایر ایران400400

943
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200شهین محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

2مهرانایالمگلیم بافی944
مهران روستای بان - ایالم 

رحمان
100100شوکت اسماعیلیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

945
کارگاه تولید 

موزاییک
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500شوکت رنجبربانک توسعه تعاونایالم چرداول شهر شباب4چرداولایالم

946
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران255204شیخ ولی قنبریبانک کشاورزیروستای وحدت آباد1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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947
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200شیدا شمسیصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

948
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200شیرخان اکبریصندوق کارآفرینی امیدروستای پلنگرد- ایوان- ایالم1ایوانایالم

949
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

پاریاب
سازمان امور عشایر ایران200200شیرخان پورمطهرصندوق کارآفرینی امید

950
پروار بندی 

گوساله
بانک کشاورزیایوان روستای خرابانان سفلی1ایوانایالم

شیرزاد حیدری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی600600

951

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای 

گاودول
بانک کشاورزی

شیرزاد میرزایی 

حیاثوندی
سازمان امور عشایر ایران204204

952
پرورش بره 

 راسی120
2آبدانانایالم

آبدانان روستای گل گل باال 

منطقه عشایری گره ماهی
بانک کشاورزی

شیرمحمد 

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی827800

953
پرواربندی 

گوسفند
بانک کشاورزیایالم چوار روستای بانویزه1ایالمایالم

شیرمحمد 

محمدی زاد
سازمان امور عشایر ایران200200

954
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیبدره روستای گله دار1بدرهایالم

شیرولی حسن 

زاده
سازمان امور عشایر ایران204204

955
موسسه فناوری 

واطالعات
2آبدانانایالم

شهرستان -استان ایالم

بخش مورموری-ابدانان
1100500شیرین پیریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1دهلرانایالمقالی بافی956
شهرستان دهلران شهرک 

وحدت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شیرین جابریپست بانک

957

تولید انواع 

فرش و تابلو 

فرش دستباف

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400شیرین شیر خانیبانک توسعه تعاونشهرک نبوت- ایوان - ایالم 3ایوانایالم

958
راسته 

(خیاطی)دوز
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شیرین صادقیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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959

کارگاه تولید 

کیف و 

مصنوعات 

چرمی

2آبدانانایالم
روستای - بخش مرکزی 

شهرک هزارانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت470470شیرین عزیزیصندوق کارآفرینی امید

960

کارگاه گلیم 

بافی و فرش 

دستباف

8دره شهرایالم

بخش - دره شهر- ایالم

-روستای میدانخلف- ماژین 

 کوچه معلم

600600شیما باباشاهیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شیما پیکارپست بانکروستای شهرک اسالمیه1مهرانایالمقالی بافی961

1دهلرانایالمکارگاه قالیبافی962
روستای - دهلران- ایالم

سنگر نادر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شیماء ایزدیبانک توسعه تعاون

963
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200شیوا هاشمی فرصندوق کارآفرینی امیدروستای گل زرد1دره شهرایالم

964

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی 40

همراه با اصالح 

نژاد

1ایالمایالم
ایالم چوار خیابان شهید 

فیض الهی
سازمان امور عشایر ایران200200صادق اکبری نژادبانک کشاورزی

965
نجاری و تولید 

مصنوعات چوبی
3ایالمایالم

بخش  _شهرستان ایالم

روستای سرطاف _مرکزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10331000صادق رایگانپست بانک

966
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200صادق زینی وندصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

2بدرهایالمپرورش گوسفند967
ایالم شهرستان بدره شهرک 

ولیعصر
وزارت جهاد کشاورزی400400صادق سبزعلیانبانک کشاورزی

968
تولید کابینت و 

مصنوعات چوبی
1دهلرانایالم

بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
صندوق کارآفرینی امید

صادق سلیمانی 

فر
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

969
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدابدانان انجیره1آبدانانایالم

صادق علی 

مرادیان
سازمان امور عشایر ایران200200
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اشتغال 

مستقیم
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970
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

ایالم کارزان روستای کله 

جوب
سازمان امور عشایر ایران200200صادق غالم زادصندوق کارآفرینی امید

971
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200صادق کسانیبانک کشاورزی

1مهرانایالمخدمات رایانه972
ایالم شهرستان مهران 

روستای چاالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300صادق ناصریصندوق کارآفرینی امید

973
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای شوره1دره شهرایالم

صارمی زرین 

جویی الوار
سازمان امور عشایر ایران204204

974
تولید گلیم 

نقش برجسته
1ایالمایالم

روستای هفت چشمه خ 

تعاونی روستایی
400400صافیه قلیانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

975

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250صالح آذرصندوق کارآفرینی امیدروستای دشت اکبر- دهلران1دهلرانایالم

976
پرورش ماهی 

درقفس صد تنی
وزارت جهاد کشاورزی15971500صالح گنجیپست بانکایالم بدره گچکوبان2بدرهایالم

977
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200صبا ساتیاروندیبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

978

بسته بندی 

ادویه جات و 

های .چاشنی 

غذایی وخشکبار

6ایالمایالم
 ایالم میدان میالد خیابان.

رازی
صندوق کارآفرینی امید

صبری امیدی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1ملکشاهیایالمآرایشگری979
- شهرستان ملکشاهی 

روستای باولگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صبریه غالمیپست بانک

200200صبریه میرگه زادهپست بانکایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمسرمه دوزی980
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1ملکشاهیایالمگلسازی981
ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صبیحه اندوزصندوق کارآفرینی امید

982

پرورش 

گوسفندداشتی 

چهل راسی

2بدرهایالم
ایالم شهرستان بدره شهرک 

ولیعصر
بانک کشاورزی

صبیحه فتاحی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی400400

983

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیچنگوله1مهرانایالم
صحبت اهلل 

چکیده خون
سازمان امور عشایر ایران200200

صندوق کارآفرینی امیدزرانگوش-بدره1بدرهایالمدامداری984
صحبت اله 

بهرامی
وزارت جهاد کشاورزی300300

985

خیاطی 

لباسهای بومی 

محلی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
صندوق کارآفرینی امید

صحبت اله تافته 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

986
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

ملک آباد
سازمان امور عشایر ایران200200صحبت اله دارابیبانک کشاورزی

987
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای توه - ایوان- ایالم

سیه
بانک کشاورزی

صحبت اله 

زارعی منش
سازمان امور عشایر ایران200200

988
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیخیابان فرهنگ- بدره1بدرهایالم

صحبت 

جهانگیری
سازمان امور عشایر ایران204204

989

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم بخش صالح اباد 

روستای ماربره
بانک کشاورزی

صحبت داوری 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران200200

990

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200صدریه پوررضاییبانک کشاورزیایالم روستای بانویزه1ایالمایالم

1دهلرانایالمگلیم بافی991

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای علی اباد کوچک

100100صدف افضلیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ایوانایالمگلیم بافی992
روستای کله - ایوان- ایالم

جوب
200200صدیقه باقریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300صدیقه بهرامیصندوق کارآفرینی امیدزرانگوش-بدره1بدرهایالمخیاطی زنانه993

بانک توسعه تعاونروستای چاالب- مهران 1مهرانایالمقالی بافی994
صدیقه شیروان 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صدیقه عبدالیانپست بانکملکشاهی روستای باولک1ملکشاهیایالمقالیبافی995

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدیقه عبدیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله2مهرانایالمقالی بافی996

997

گلیم 

نقش )بافی

(برجسته

2مهرانایالم
مهران روستای گالن - ایالم 

پشت رستوران یزدانی
100100صدیقه ناصریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ملکشاهیایالمکیف دوز998
ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
300300صغری ارغاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

999
گلیم طرح 

برجسته
بانک توسعه تعاونایالم روستای فاطمیه10ایالمایالم

صغری حسینی 

مقدم
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100صغری منصوریصندوق کارآفرینی امیدچنگوله1مهرانایالمگلیم بافی1000
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1001

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200صغری هادی زادهصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه عشایری پیته1آبدانانایالم

1002
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

گاوسوار
سازمان امور عشایر ایران200200صفدر حیدریانبانک کشاورزی

1003
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200صفر پورمحمدیبانک کشاورزی

1004
راس 30پرورش

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204صفر جعفریبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1005

دامداری 

عشایری 

راسی16

سازمان امور عشایر ایران204204صفر علی سرخهبانک کشاورزیبدره روستای کلم باال1بدرهایالم
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1006
فروشگاه بین 

راهی
صندوق کارآفرینی امیدمهران روستای گالن1مهرانایالم

صفر علی 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1007
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200صفر نظریصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای دهبنه1آبدانانایالم

2ملکشاهیایالممعرق چوب1008
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
200200صفورا زاهدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1009

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200صفیه نوروزیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای شیالب1آبدانانایالم

1010

پرورش گل 

 1.4)نرگس 

(هکتار

وزارت جهاد کشاورزی210210صمد قیطاسیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه عشایری کناره1آبدانانایالم

1011
پرورش میش 

داشتی
2ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

سرچم دهارون
سازمان امور عشایر ایران200200صنم گل روهندهبانک کشاورزی

1012
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی100100صنمبر اسدیصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

1013
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200صوفیه هواسیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

1014
پرورش گاو 

شیری
5ایالمایالم

ایالم روستای چالسرا جاده 

قدیم مهدی اباد
وزارت جهاد کشاورزی12001200صیاد یوسفیانبانک کشاورزی

1015
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای جوب شریف- ایوان 1ایوانایالم

صید امیر 

ذوالفقاری
سازمان امور عشایر ایران200200

1016
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای پلنگرد- ایوان- ایالم1ایوانایالم

صید حسن 

شیرمحمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

1017
پرورش میش 

داشتی
1مهرانایالم

روستای - شهرستان مهران 

بان رحمان
بانک کشاورزی

صید محمد 

ناصرزاد
سازمان امور عشایر ایران200200
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1018

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

1سیروانایالم

بخش -شهرستان سیروان

روستای چشمه -کارزان

خزانه

صندوق کارآفرینی امید
صیدرضا علی 

محمدنژاد
سازمان امور عشایر ایران200200

1019
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای شهرک 

سرتنگ
بانک کشاورزی

صیدقنبر 

پورمحمد
سازمان امور عشایر ایران204204

1020
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

صیدمحمد 

احمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

1021

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم میشخاص روستای 

زردالواباد
بانک کشاورزی

صیدمحمد 

صیدباقری
سازمان امور عشایر ایران204204

1022
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان غرب روستای 

ماژین
بانک کشاورزی

صیدمحمد علی 

پناهی
سازمان امور عشایر ایران200200

1023
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204صیدمحمد کرمیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم

1024
پروش گوسفند 

 راسی30
سازمان امور عشایر ایران200200صیدنور کاکیبانک کشاورزیمهران روستای چنگوله1مهرانایالم

1025

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204صیدوالی اسدیبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1026

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم
صیدولی جمعه 

زاده پشتکوهی
سازمان امور عشایر ایران204204
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1027

تامین مواد 

اولیه ، نهاده و 

تجهیزات 

شرکت کیمیا 

سفید غرب

5چرداولایالم
ایالم شهرستان چرداول 

ناحیه صنعتی شباب
وزارت جهاد کشاورزی19001900طالب فکوریانبانک کشاورزی

1028
اقامتگاه 

بومگردی
6سیروانایالم

بخش  _شهرستان سیروان

روستای سراب  _کارزان

کارزان

32153215طالب مرشدیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1029
کارگاه تولید 

فرش دستباف
2دره شهرایالم

شهرستان دره - استان ایالم 

روستای شیخ مکان- شهر
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500طاها منصوریبانک توسعه تعاون

1030
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200طاهره آبتینصندوق کارآفرینی امیدروستای جهادآباد2دره شهرایالم

1031

چیق 

چیت )بافی

(بافی

2مهرانایالم
مهران روستای - ایالم 

چاالب
100100طاهره جاسمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره شکریبانک توسعه تعاونمهران روستای چاالب2مهرانایالمقالی بافی1032

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره عالیی پوربانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمخیاطی1033

3ایوانایالمقالیبافی1034
ایالم ایوان روستای کپنه 

کران
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800طاهره کیانیپست بانک

1035

پرورش دام 

سبک همراه با 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران300300طاهره منصوریصندوق کارآفرینی امیدایالم چوار روستای بانویزه1ایالمایالم

1036

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200طاووس ناصرزادبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

1037
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای گرزلنگر1دره شهرایالم

طال زینی وند 

لرستانی
وزارت جهاد کشاورزی150150
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1038
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200طیبه بابائیانصندوق کارآفرینی امیدروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

1039
کاشت کل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200طیبه زینوندیصندوق کارآفرینی امیدروستای کله جوب1دره شهرایالم

1040
صندوق خرد 

محلی
صندوق کارآفرینی امید200200طیبه ساراییصندوق کارآفرینی امیدایالم چوار روستای مورت1ایالمایالم

1چرداولایالمگلیم بافی1041
پنج مزرعه -چرداول - ایالم 

روستای کلنگبر- 
100100طیبه عزیززادهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدمهران روستای گالن6مهرانایالمقالی بافی1042
طیبه علی 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1043
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200طیبه کریمی الوارصندوق کارآفرینی امیدوزیر اباد1دره شهرایالم

1044

قالی و قالیچه 

گلیم نقش 

برجسته

500500طیبه میریپست بانکایوان سراب1ایوانایالم
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1045
گارگاه گلیم 

بافی
10چرداولایالم

چرداول روستای -ایالم 

موشکان
صندوق کارآفرینی امید

طیبه وطن 

دوست
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1046
خدمات 

کامپیوتری
1ایالمایالم

ایالم روستای مهدی آباد 

ورودی روستا
400400طیبه یوسفیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1047

پرورش 

 30گوسفند

راسی

بانک کشاورزیمهران روستای گالن1مهرانایالم
عادل علی 

محمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

1048

پرورش 

گوسفندداشتی 

چهل راسی

2بدرهایالم
ایال شهرستان بدره بخش 

هندمینی روستای گچکوبان
وزارت جهاد کشاورزی400400عادل مهدویبانک کشاورزی

1049
البراتوار 

دندانسازی
15001500عارف عیوضیصندوق کارآفرینی امیدروستای چالسرا- ایالم2ایالمایالم

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

1050
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200عاطفه آبتینصندوق کارآفرینی امیدروستای جهادآباد1دره شهرایالم
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1051

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم روستای بانقالن 

خیابان قایم
سازمان امور عشایر ایران200200عالی پور یوسفیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عالیه آزادیبانک توسعه تعاونروستای مهدی آباد- ایالم1ایالمایالمقالی بافی1052

1053

خیاطی 

لباسهای بومی 

محلی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عالیه پورامینصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمنازک دوز زنانه1054
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عالیه پیکارصندوق کارآفرینی امید

1055
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1چرداولایالم

ایالم چرداول روستای 

زنجیره علیا
سازمان امور عشایر ایران204204عالیه محمندبانک کشاورزی

1056
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی300300عباد اله اوالدبانک کشاورزیروستای چمژآب1دره شهرایالم

1057
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

دوییران سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200عباداله رجبیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی27592610عباداله زینی وندبانک کشاورزیدهستان ارمو5دره شهرایالمپروار بندی بره1058

1059

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم روستای مهدی آباد 

کوچه صداقت
سازمان امور عشایر ایران200200عباداله مرادیانبانک کشاورزی

1060
پرورش میش 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی400400عباس ابراهیم پوربانک کشاورزیبخش چشمه شیرین-بدره1بدرهایالم

1061
پرورش میش 

داشتی
1مهرانایالم

روستای - شهرستان مهران 

بان رحمان
سازمان امور عشایر ایران200200عباس ارغندهبانک کشاورزی

1062

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200عباس اسکندریصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای وچکبود1آبدانانایالم



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 

1063
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عباس اسماعیلیبانک کشاورزیایالم ایوان اسماعیلی سفلی1ایوانایالم

1064
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عباس بدرودبانک کشاورزیمهران روستای بارحمان1مهرانایالم

1065
 30پرورش 

راس دام داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204عباس بیرانوندبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

1066
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران300300عباس پیریصندوق کارآفرینی امیدایالم منجل1ایالمایالم

1067
مبلمان و 

مصنوعات چوب
3مهرانایالم

ایالم شهرستان مهران 

روستای چاالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عباس جوزیصندوق کارآفرینی امید

1068
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204عباس خیدانبانک کشاورزی-کارزان- سیروان -ایالم 1سیروانایالم

1069
پرورش میش 

راسی40داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی400400عباس دارابیبانک کشاورزیشهرستان بدره1بدرهایالم

1070

مرغداری 

گوشتی 

 قطعه 10,000

ای

3چرداولایالم

بعداز - چرداول  –ایالم 

هنرستان کشاورزی سرابله 

نرسیده به روستای  –

موشکان

وزارت جهاد کشاورزی10181018عباس رستمیبانک کشاورزی

1071

مرغداری 

گوشتی ده هزار 

قطعه ای

2ملکشاهیایالم
-ملکشاهی - استان ایالم 

روستای باولک
وزارت جهاد کشاورزی950950عباس زمانی نژادبانک کشاورزی

1072
 راس 30پرورش

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204عباس ستاروندبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم



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 

1073

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای چم سرخ

سازمان امور عشایر ایران250250عباس سعدونیصندوق کارآفرینی امید

1074
تولید گلیم 

نقش برجسته
1ایالمایالم

ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید مهدی بیگی
400400عباس شکریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1075
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204عباس شیخیبانک کشاورزیسیروان روستای نگل1سیروانایالم

1076

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250عباس غالمیصندوق کارآفرینی امید

1077

پرورش 

بلدرچین تخم 

گذار و گوشتی 

(طیور  )

2ایالمایالم
ایالم روستای چشمه کبود 

خیابان شهید مطهری
وزارت جهاد کشاورزی800800عباس کریمیبانک کشاورزی

1078

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200عباس محمدیبانک کشاورزیچنگوله1مهرانایالم

1079
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204عباس منتیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم

1080
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200عباس میرزاییبانک کشاورزی

1081
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عباس نادری زرنهصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان دهستان ترن1ایوانایالم

1082
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204عباس نادیبانک کشاورزیروستای گله دار- بدره1بدرهایالم



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 

1083

هتل سه ستاره 

حاج عباس و 

پسران

30ایالمایالم
ایالم روستای مهدی آباد 

جنب عابربانک انصار
2000020000عباس نصراللهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1084

دامداری 

 30عشایری 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204عباسعلی آزادبانک کشاورزیروستای کله مرد-بدره1بدرهایالم

1085

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم
عبد علی حیدر 

نیا
سازمان امور عشایر ایران200200

1086
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200عبدالجبار اندوزبانک کشاورزی

1087
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

عبدالحسین 

پناهی
سازمان امور عشایر ایران200200

1088
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای نثارمله 

ماران
بانک کشاورزی

عبدالحسین 

حیدری
سازمان امور عشایر ایران204204

1089
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیمهران روستای بارحمان1مهرانایالم

عبدالحسین 

خمان
سازمان امور عشایر ایران200200

1090
پرورش میش 

داشتی عشایری
1دهلرانایالم

روستای - دهلران- ایالم

دشت اکبر
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحسین 

داودی
سازمان امور عشایر ایران250250

1091
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
بانک کشاورزی

عبدالحسین 

سبزی
سازمان امور عشایر ایران200200

1092
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

عبدالحسین 

شادیوند
سازمان امور عشایر ایران200200

1093

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250عبدالحمید آذرصندوق کارآفرینی امیدروستای دشت اکبر-دهلران1دهلرانایالم



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 

1ملکشاهیایالمخواربار فروشی1094
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحمید 

صفایی پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250

1ایالمایالمقلی بافی1095
هفت چشمه خیابان اصلی 

شرکت تعاونی نگین بافت
بانک توسعه تعاون

عبدالحمید 

مرشدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1096
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

خرابانان علیا
بانک کشاورزی

عبدالرحمن 

بیگی پور
سازمان امور عشایر ایران200200

صندوق کارآفرینی امیدروستای طالقانی.ملکشاهی1ملکشاهیایالماب رادیاتور1097
عبدالرحمن 

عزیزیان فر
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1098
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
بانک کشاورزی

عبدالرحمن 

منوچهری
سازمان امور عشایر ایران200200

1099

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم
عبدالرحیم 

درویشی
سازمان امور عشایر ایران200200

1100

پرورش میش 

 190داشتی 

راس میش مولد

3مهرانایالم
ایالم مهران بخش صالح اباد 

روستای ماربره
بانک کشاورزی

عبدالرحیم 

سارایی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

1101
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

انجیر
بانک کشاورزی

عبدالرسول 

جهان بخشی
سازمان امور عشایر ایران200200

1102

پرورش مرغ 

گوشتی 

 قطعه20000

وزارت جهاد کشاورزی19201920عبدالرضا باسامیبانک کشاورزیایوان روستای خرابانان علیا4ایوانایالم

1103
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1بدرهایالم

روستای چشمه - بدره

شیرین
سازمان امور عشایر ایران204204عبدالرضا دارابیبانک کشاورزی

1104
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عبدالرضا رستمیبانک کشاورزیروستای داراب-ایوان- ایالم1ایوانایالم



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 

1105
خرید خودرو 

حمل جسد
500500عبدالرضا سعیدیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای چمکبود2آبدانانایالم

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

1106

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200عبدالسالم امیدیبانک کشاورزیچنگوله1مهرانایالم

1107
مجتمع خدمات 

رفاهی بین راهی
40چرداولایالم

 _شباب _شهرستان چرداول

روبروی پلیس راه
1900012000عبدالسالم رنجبرپست بانک

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1108

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم هفت چشمه خیابان 

امام علی
بانک کشاورزی

عبدالصاحب 

میرزابیگی
سازمان امور عشایر ایران200200

1109

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای -زرین آباد- دهلران

چم سرخ
صندوق کارآفرینی امید

عبدالعباس 

سعدونی
سازمان امور عشایر ایران250250

1110

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

بانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم
عبدالعلی 

میردریکوند
سازمان امور عشایر ایران204204

1111

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200عبدالعلی یاریبانک کشاورزیایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالم

بانک کشاورزیایالم چوار روستای چم سار1ایالمایالمپرورش گوسفند1112
عبدالکریم 

بسطامی
سازمان امور عشایر ایران200200

1113
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200عبداهلل عبدیبانک کشاورزیروستای چنگوله1مهرانایالم

1114
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200عبداهلل قنبریصندوق کارآفرینی امید



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 

1115
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عبداهلل نوریصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای خوشادول1ملکشاهیایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400عبدالنور لیاقتیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله1مهرانایالمبلوک زنی1116

1117

پرورش میش 

 75داشتی 

راسی

1ملکشاهیایالم
ملکشاهی روستای قلعه 

جوق
سازمان امور عشایر ایران490490عبداله ارغندبانک کشاورزی

1118
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عبداله افرنگبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

1119
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

بانویزه
سازمان امور عشایر ایران200200عبداله بسطامیبانک کشاورزی

1120

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250عبداله میرزائیصندوق کارآفرینی امیدروستای دشت اکبر-دهلران1دهلرانایالم

1121

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200عبداله وحیدنیابانک کشاورزیایالم چوار روستای گله جار1ایالمایالم

2چرداولایالمدامداری1122
ایالم چرداول بخش شباب 

روستای دراشکفت
وزارت جهاد کشاورزی500500عبدستار اکبرپورصندوق کارآفرینی امید

1123
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عبدستار خزانبانک کشاورزیملکشاهی روستای درگه1ملکشاهیایالم

1124
تولید مبلمان 

شهری
بانک توسعه تعاونروستای سرطاف _ایالم6ایالمایالم

عبدل امیر 

صیادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

1ایالمایالمدامپروری1125
ایالم بخش چوار روستای 

چمژیه
سازمان امور عشایر ایران200200عبدل صیدیبانک کشاورزی

1126
 30پرورش 

راس دام داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204عجیده کردیبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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(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 

1127

پرواربندی 

میش و 

دامداری 

راسی16

سازمان امور عشایر ایران204204عذرا محمدخانیبانک کشاورزیهرانمر-بدره1بدرهایالم

1دهلرانایالمگلیم بافی1128
روستای - دهلران-ایالم

وحدت
100100عذرا مرادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1129
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

ملگ آباد
سازمان امور عشایر ایران200200عرب عیدخانیبانک کشاورزی

1130
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیایالم ایوان گیالنه1ایوانایالم

عروس غالمعلی 

پور
سازمان امور عشایر ایران200200

1131
پرواربندی 

گوساله
6ایالمایالم

بخش سیوان روستای 

محموداباد
بانک کشاورزی

عزالدین 

محمدحسینی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

1132
پرورش میش 

راسی76داشتی
1چرداولایالم

ایالم چرداول هلیالن 

روستای گاودول
بانک کشاورزی

عزت اهلل قابلی 

حیا ثوندی
سازمان امور عشایر ایران204204

1133
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای 

حصارشاوه
سازمان امور عشایر ایران200200عزت اله رضاییصندوق کارآفرینی امید

1134
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیخ امام ک جهانبین1o hدره شهرایالم

عزت اله 

محمدنژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500

1135
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200عزیز امیدی نسبصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

1136
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عزیز باباییانبانک کشاورزیروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

1137
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عزیز رحیمیبانک کشاورزیایالم ایوان1ایوانایالم

1138
پرورش 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

آبدانان منطقه عشایری 

پشته تشمال
سازمان امور عشایر ایران200200عزیز محمودیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1139
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عزیزاله علی پورصندوق کارآفرینی امیدابدانان قدح1آبدانانایالم

1140

شرکت تعاونی 

 مهر 3441

15کشاورزی 

بانک کشاورزیایوان روستای گاوسوار3ایوانایالم
عسکر شکریان 

چم سورک
وزارت جهاد کشاورزی18301830

1141
گلیم نقش 

برجسته
100100عشرت میرزاییصندوق کارآفرینی امیدروستای چنان-چوار–ایالم 1ایالمایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1142
 30پرورش 

راس دام داشتی
بانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

عصمت اله 

زیدعلی
سازمان امور عشایر ایران204204

1143
کاشت گل 

نرگس
1دره شهرایالم

روستای .ماژین.دره شهر

کولکنی
صندوق کارآفرینی امید

عصمت اله 

کهزادوند
وزارت جهاد کشاورزی200200

1144

کافی نت و 

خدمات رایانه 

ای

2ایالمایالم
ایالم چوار ریستای بهمن 

آباد
بانک توسعه تعاون

عصمت 

جهانگیری
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ایالمایالمگلیم بافی1145
ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید بارکی
100100عصمت صفربیگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1146

خرید دستگاه 

لوله بازکنی و 

کاواش سیار

200200عظیم حسینیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای وچکبود1آبدانانایالم
وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

1147

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204عظیم شادیوندبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1148
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عظیم صادقیصندوق کارآفرینی امیدروستای داراب- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1149
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عظیم غفارپوربانک کشاورزیایالم ایوان روستای چهارمله1ایوانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1150

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204عظیم میرزاییبانک کشاورزیروستای گچکوبان-بدره1بدرهایالم

وزارت جهاد کشاورزی300300عقیل خدادادیبانک کشاورزیدره شهر روستای عباس اباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند1151

1152
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200عقیل شمسیبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

1153
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی احمدیبانک کشاورزیروستای پلنگرد-ایوان-ایالم1ایوانایالم

19ایوانایالمکشتارگاه دام1154
ایوان روستای اسماعیلی 

سفلی
بانک کشاورزی

علی اشرف 

اسماعیلی
وزارت جهاد کشاورزی95009000

1ایوانایالمجوراب بافی1155
استان ایالم شهرستان ایوان 

دهستان سراب
صندوق کارآفرینی امید

علی اشرف جهان 

دوست
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1156
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی اصغر اوالدبانک کشاورزیروستای چمژاب1دره شهرایالم

1157
کارگاه تیرچه و 

انواع بلوک
2سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

بخش کارزان روستای 

جوبدراز میرزابیگی

بانک توسعه تعاون
علی اصغر 

میرزابیگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1158
پرورش میش 

داشتی
1سیروانایالم

بخش -شهرستان سیروان

روستای چشمه -کارزان

خزانه

سازمان امور عشایر ایران200200علی اعظمیصندوق کارآفرینی امید

1159

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
- ایالم بخش سیوان 

میشخاص روستای کله کبود
سازمان امور عشایر ایران204204علی اکبر اکبریبانک کشاورزی

1160
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204علی اکبر الماسیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

1161
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیایالم ایوان روستای علیگه1ایوانایالم

علی اکبر باقری 

نیا
سازمان امور عشایر ایران200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1162

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم روستای بانقالن 

خیابان شهید نوری
سازمان امور عشایر ایران200200علی اکبر باقالنیبانک کشاورزی

1163

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای - دهلران-ایالم

وحدت
سازمان امور عشایر ایران250250علی اکبر جابریصندوق کارآفرینی امید

1164

پرورش دام 

سبکمیش 

داشتی

1ایالمایالم
ایالم بخش چوار روستای 

پاقلعه
سازمان امور عشایر ایران200200علی اکبر جعفریبانک کشاورزی

1165

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204علی اکبر جلیلیانبانک کشاورزیایالم هلیالن روستای وربر1چرداولایالم

1166
پرورش میش 

داشتی
1مهرانایالم

روستای - شهرستان مهران 

چاالب
سازمان امور عشایر ایران200200علی اکبر رحمیبانک کشاورزی

1167
پرورش گاو 

شیری دو رگ
وزارت جهاد کشاورزی300300علی اکبر رهبانبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

1168
گاوداری شیری 

 راسی20
4ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق گردنگاه
بانک کشاورزی

علی اکبر مهدی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1169
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم پیچ عاشوری کوچه 

امید
سازمان امور عشایر ایران300300علی باقریصندوق کارآفرینی امید

1ایالمایالمدامداری1170
ایالو روستای بانقالن خ امام 

خمینی
بانک کشاورزی

علی بخش 

خدایاری پور
سازمان امور عشایر ایران300300

1171

پرواربندی 

میش و 

 30دامداری

راسی

1بدرهایالم
استان ایالم شهرستان بدره 

خ دوستانی
سازمان امور عشایر ایران204204علی بخش مرادیبانک کشاورزی

1172
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای سراب-ایوان- ایالم1ایوانایالم

علی بخش 

مومنی ذالن
سازمان امور عشایر ایران200200
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12ایالمایالمتولید نایلون1173
بخش  _شهرستان ایالم

روستای سرطاف _مرکزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت60006000علی بهرامیپست بانک

1174
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی بهروزیبانک کشاورزیروستای بانگر- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1175
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی بوچانیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای انجیره1آبدانانایالم

1176
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

روستای میان تنگ ، 

دامپروری کاظمی
سازمان امور عشایر ایران200200علی پاشا کاظمیبانک کشاورزی

1177
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای جوب 

شریف
بانک کشاورزی

علی پناه 

ذوالفقاری
سازمان امور عشایر ایران200200

1178
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای -ایوان-ایالم

خرابانان علیا
صندوق کارآفرینی امید

علی پناه غالمی 

گواور
سازمان امور عشایر ایران200200

1179
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200علی پورغالمبانک کشاورزی

1180

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم
علی جان 

میردریکوند
سازمان امور عشایر ایران204204

1181
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی جان هاشمیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای گل گل علیا1آبدانانایالم

1182

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250علی جعفریصندوق کارآفرینی امیدروستای سرکمر-زرین اباد1دهلرانایالم

1183
اقامتگاه 

بومگردی
3ایالمایالم

 _بخش سیوان _ایالم

روستای طوالب
10001000علی جعفری نژادپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1184
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای نثارمله 

ماران
سازمان امور عشایر ایران204204علی جلیلیانبانک کشاورزی
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1185

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200علی چراغیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

1186
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

روستای سراب کارزان
سازمان امور عشایر ایران200200علی حسن کوشاصندوق کارآفرینی امید

1187
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیابدانان روستای اب انار1آبدانانایالم

علی حسین 

احمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

1188
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

-ملکشاهی - استان ایالم 

روستای باولک
سازمان امور عشایر ایران200200علی حیدر بازیارصندوق کارآفرینی امید

1189
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم روستای چنارباشی مله 

گاون
سازمان امور عشایر ایران200200علی حیدر خدریبانک کشاورزی

1190

داروخانه 

پزشکی 

روستای دشت 

عباس

3دهلرانایالم
روستای -دهلران-ایالم

دشت عباس
16401640علی حیدرنژادیانبانک توسعه تعاون

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

1191

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

-بخش زرین اباد. دهلران 

روستای بوستانه

صندوق کارآفرینی امید
علی حیدری 

مقدم
سازمان امور عشایر ایران250250

1192
واحد گوساله 

پرواری
2ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی داد خانعلیبانک کشاورزی

1193

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204علی دستیاریبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

1194
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200علی دیواالبانک کشاورزی

1195
راس 30پرورش 

میش داشتی
بانک کشاورزیماژین1دره شهرایالم

علی رحم زرین 

جویی
سازمان امور عشایر ایران204204
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1196
دامداری میش 

راسی95داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی400400علی رحم ملکیبانک کشاورزیروستای بانهالن- بدره1بدرهایالم

وزارت جهاد کشاورزی300300علی رحمی زادصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه تسمه1دره شهرایالمپرورش گوسفند1197

1198
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران400400علی رحیمیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

1199
پیرایشگری 

مردانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی رشید زادهصندوق کارآفرینی امید

1200
پرورش میش 

داشتی عشایری
1دهلرانایالم

روستای تم - دهلران- ایالم

تم آب
سازمان امور عشایر ایران250250علی رضائیصندوق کارآفرینی امید

1201
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای توه - ایوان- ایالم

سیه
سازمان امور عشایر ایران200200علی زارع منشبانک کشاورزی

1202
پرورش میش 

داشتی عشایری
1دهلرانایالم

بخش مرکزی - دهلران

روستای تم تم آب
سازمان امور عشایر ایران250250علی زارعیصندوق کارآفرینی امید

1203
قنادی 

وشیرینی پزی
4آبدانانایالم

ایالم آبدانان روستای پشت 

قلعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200علی زرگوشصندوق کارآفرینی امید

1204
خرید کمباین 

کشاورزی
2ایالمایالم

ایالم بخش سیوان روستای 

جعفراباد
بانک کشاورزی

علی زمان 

محمدحسینی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

1205
 راس 30پرورش

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204علی سعیدیبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1206
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200علی سلمان زادهبانک کشاورزی

1207

پرورش گل 

 1)نرگس 

(هکتار

وزارت جهاد کشاورزی150150علی سلیمانیصندوق کارآفرینی امیدمنطقه عشایری ورگر-آبدانان1آبدانانایالم



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 

1208

دامداری 

عشایری 

راسی16

سازمان امور عشایر ایران204204علی سیفیبانک کشاورزیبدره روستای زرانگوش1بدرهایالم

1ملکشاهیایالمپای پوش سنتی1209
ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
162162علی شا پوزشپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1210
سوپر مواد 

غذایی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300علی شریفی نیاصندوق کارآفرینی امید

1211
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم روستای هفت چشمه 

خیابان سیدالشهدا کوچه 

شریعت

سازمان امور عشایر ایران200200علی شکربیگیبانک کشاورزی

1212

پرورش 

گوسفند 

راسی76داشتی

1ایالمایالم
ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید مهدی بیگی
سازمان امور عشایر ایران300300علی شکریبانک کشاورزی

1213
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی صفر بیگیصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای کل کل1ایوانایالم

1214
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای ارمو1دره شهرایالم

علی صفر حسن 

زاده
سازمان امور عشایر ایران200200

1215
پرواربندی 

گوساله
1بدرهایالم

- شهرستان بدره - ایالم 

روستای مله صفرخان
وزارت جهاد کشاورزی528528علی صفریبانک کشاورزی

1216

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204علی عالی پوربانک کشاورزیماژین1دره شهرایالم

1217

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200علی عباس ارندانبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم



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 

1218
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

علی عباس 

اکرمیان
سازمان امور عشایر ایران204204

1219
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم هفت چشمه خیابان 

حر
بانک کشاورزی

علی عباس 

شکربگی
سازمان امور عشایر ایران200200

1220
تولید شیرینی 

سنتی و سوغات
6ایالمایالم

پایینتر از پلیس راه  _ایالم

نرسیده به  _ایالم مهران

 _شهرک شهید کشوری

جنب چوب بری حقیقت

صندوق کارآفرینی امید
علی عباس 

صیدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

1221
فروشگاه مواد 

غذایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی عباس مزیدصندوق کارآفرینی امیدروستای چاالب2مهرانایالم

1222
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

ایالم سیروان کارزان 

جوبدراز میرزابیگی
بانک کشاورزی

علی عباس 

میرزابیگی
سازمان امور عشایر ایران204204

1223
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی عبدیبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

1224

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200علی عبدی نیابانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

1225

پرورش 

اصالح )گوسفند

(نژاد

بانک کشاورزیمهران روستای گالن1مهرانایالم
علی علی 

محمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

1226

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
 5آبدانان منطقه عشایری 

کیلومتری
سازمان امور عشایر ایران200200علی علیمرادیصندوق کارآفرینی امید

1227

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250علی عینیصندوق کارآفرینی امید



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 

1228
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای شیر -ایوان- ایالم

چغاه
سازمان امور عشایر ایران200200علی غالمیصندوق کارآفرینی امید

1229

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250علی غالمیصندوق کارآفرینی امید

1230

پرورش میش 

 76داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران487487علی فاضلیبانک کشاورزیآبهرپایین-بدره1بدرهایالم

1231

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200علی فتح اللهیبانک کشاورزیصالح آباد1مهرانایالم

1232
ایجاد دفتر 

خدمات بانکی
1سیروانایالم

شهرک - زنگوان - سیروان 

سرتنگ
500500علی فتح اللهیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1233

برورش 

گوسفند داشتی 

 راسی76

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای چنار 

اباد
بانک کشاورزی

علی فرصت 

رضایی
سازمان امور عشایر ایران204204

1234
کارگاه تیرچه و 

بلوک زنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400 علی قبادیان پورصندوق کارآفرینی امیدروستای بانرحمان2مهرانایالم

1235

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
روستای - بخش سرابباغ 

ژیور
سازمان امور عشایر ایران200200علی قلی رضائیصندوق کارآفرینی امید

1236
پرواربندی 

 راسی45گوساله
4ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
بانک کشاورزی

علی کاظم 

اردوش پور
وزارت جهاد کشاورزی19501950

1237
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی کاظمی زرنهبانک کشاورزیایالم ایوان بخش زرنه1ایوانایالم



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 

1238

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204علی کرم پشتکوهبانک کشاورزیایالم روستای پاکل1ایالمایالم

1239
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی کریمیبانک کشاورزیایالم ایوان ونیت1ایوانایالم

1240
پرورش گاو 

شیری دو رگ
وزارت جهاد کشاورزی740740علی کریمی نیابانک کشاورزیخ پاسداران1دره شهرایالم

1241
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
بانک کشاورزی

علی کسه چم 

اناری
سازمان امور عشایر ایران200200

2ملکشاهیایالمبوم گردی1242
ایالم ارکواز ملکشاهی 

روستای کلک نقی وروی
600600علی کوه زادیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1243
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150علی لطفیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه کناره1آبدانانایالم

1244
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای چشمه پهن
سازمان امور عشایر ایران480480علی محمد امیریصندوق کارآفرینی امید

1245

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

صندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای پشت قلعه1آبدانانایالم
علی محمد 

خلیل پورکرد
سازمان امور عشایر ایران200200

1246

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم
علی محمد 

فاضلی
سازمان امور عشایر ایران200200

صندوق کارآفرینی امیدایالم بخش سیوان جعفرآباد2ایالمایالملبنیاتی سیوان1247
علی محمد کریم 

بیگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100



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 

1248

تولید جوجه 

یکروزه 

گله -بلدرچین

گله تخم -مادر

ایجاد -گذار

سالن کشتار

بانک کشاورزیچوار روستای گلجار2ایالمایالم
علی محمد 

کریمیان حاتم
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1249

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250علی محمد گرگیصندوق کارآفرینی امید

1250
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

- ارکواز ملکشاهی 

ملکشاهی روستای گل گل
بانک کشاورزی

علی محمد 

گماری
سازمان امور عشایر ایران200200

1251

تراش سنگ 

های قیمتی و 

نیمه قیمتی

2دره شهرایالم
روستای عباسی آباد خیابان 

اصلی
صندوق کارآفرینی امید

علی محمد ملک 

مقدم
700700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1252

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204علی محمد ملکیبانک کشاورزیروستای کلم باال-بدره1بدرهایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400علی محمدنیاصندوق کارآفرینی امیدروستای چاالب- مهران 2مهرانایالمنوشت افزاری1253

1254
پروار بندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی محمدیبانک کشاورزیروستای وحدت آباد ماژین2دره شهرایالم

1255
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

حصاره شاوه
سازمان امور عشایر ایران200200علی مراد رضاییصندوق کارآفرینی امید

1256

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250علی مرادیصندوق کارآفرینی امید

1257
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیایالم چوار روستای گلزار1ایالمایالم

علی مرد فیض 

الهی
سازمان امور عشایر ایران200200



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 

1258

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم
علی مردان 

شکری
سازمان امور عشایر ایران200200

1259
پرورش میش 

داشتی
2بدرهایالم

ایالم شهرستان بدره بخش 

مرکزی روستای بانهالن
وزارت جهاد کشاورزی400400علی ملکیبانک کشاورزی

1260

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم

ایالم روستای مهدی آباد 

خیابان ساالر شهیدان کوچه 

شهید علی نور ملکی

سازمان امور عشایر ایران200200علی ملکیبانک کشاورزی

1261

پرورش میش 

 76داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200علی منصورنژادبانک کشاورزیاسمان اباد روستای کل کل1چرداولایالم

1262
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی750750علی منصوریبانک کشاورزیایالم بخش چوار2ایالمایالم

1263
پرورش گاو 

شیری
2چرداولایالم

روستای - چرداول - ایالم 

زنجیره علیا
وزارت جهاد کشاورزی800800علی موسی بیگیبانک کشاورزی

1264

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

دینارکوه چهار برادر
سازمان امور عشایر ایران200200علی موالییصندوق کارآفرینی امید

1265
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200علی میرزاییبانک کشاورزی

1266
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

تاخ - آبدانان منطقه ورگر

شیرزاد
وزارت جهاد کشاورزی150150علی نادیصندوق کارآفرینی امید

1267
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدابدانان سرابباغ1آبدانانایالم

علی نجات 

غالمی دشتی
سازمان امور عشایر ایران200200

1268
پرواربندی بره 

 راسی130
2بدرهایالم

استان ایالم شهرستان بدره 

روستای کلم
وزارت جهاد کشاورزی400400علی نجات ملکیبانک کشاورزی



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 

1269

پرورش میش 

 76داشتی 

رأسی

1سیروانایالم
بخش -شهرستان سیروان

روستای چشمه پهن-کارزان
سازمان امور عشایر ایران490490علی نجفیبانک کشاورزی

1270
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی نجفیبانک کشاورزیملکشاهی روستای شوهان1ملکشاهیایالم

1ملکشاهیایالمسوپر مارکت1271
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی نظر بشیریصندوق کارآفرینی امید

1272
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیایوان روستای جوب شریف2ایوانایالم

علی نظر 

ذوالفقاری
وزارت جهاد کشاورزی560560

1273

بسته بندی و 

ضد عفونی 

سبزیجات تازه 

و خرد شده و 

خشک شده

10ایالمایالم
ایالم روستای هفت چشمه 

نبش خیابان پیروزی
وزارت جهاد کشاورزی50005000علی نقی عزیزیبانک کشاورزی

1274
پرورش دام 

گوشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی نورانی زادهصندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای گل گل علیا1آبدانانایالم

1275
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی نوری پوربانک کشاورزیابدانان مورموری1آبدانانایالم

1276
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی500500علی همزه خانیبانک توسعه تعاونایوان روستای خرابانان سفلی2ایوانایالم

1277

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه شعیاری 

شهرک هزارانی
سازمان امور عشایر ایران200200علی ولی زادهصندوق کارآفرینی امید

1278
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204علی یار ملکیبانک کشاورزیبدره روستای زرانگوش1بدرهایالم

1279
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران300300علی یاریبانک کشاورزیروستای فاضل آباد1دره شهرایالم



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 

1280

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200علی یاری نسبصندوق کارآفرینی امیدآبدانان کناره1آبدانانایالم

1281
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای خرابانان 

علیا
بانک کشاورزی

علی یوسفی 

ماژین
سازمان امور عشایر ایران200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علیخان باباییصندوق کارآفرینی امیدایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمبلوک زنی1282

1283

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم بخش چوار روستای 

چشمه سرخ
سازمان امور عشایر ایران200200علیداد انوریبانک کشاورزی

1284
پرورش 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

آبدانان منطقه پشته پنج 

کیلومتری
سازمان امور عشایر ایران200200علیداد پرویزخواهبانک کشاورزی

1285
پرورش 

گیاههان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی500500علیداد معصومیبانک کشاورزیدره شهر روستای فاضل اباد1دره شهرایالم

1286

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای - دهلران-ایالم

وحدت
سازمان امور عشایر ایران250250علیرضا جابریصندوق کارآفرینی امید

1287
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران300300علیرضا روحیصندوق کارآفرینی امیدایالم روستای چشمه کبود1ایالمایالم

1288
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علیرضا زارعیصندوق کارآفرینی امیدروستای سراب- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1289
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گراب
سازمان امور عشایر ایران200200علیرضا معصومیبانک کشاورزی

1290

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیروستای بانرحمان1مهرانایالم
علیرضا 

منصورزاده
سازمان امور عشایر ایران200200

1291
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علیمراد بابیبانک کشاورزیایالم ایوان روستای علیگه1ایوانایالم



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 

1292
کارگاه خدمات 

کامپیوتری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عماد ذبیحی رادصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای باولک1ملکشاهیایالم

1293
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

روستای -سیروان -ایالم

چشمه خزانه کارزان
سازمان امور عشایر ایران204204عمران عزیزیبانک کشاورزی

1294
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عمران ملکیبانک کشاورزیایالم ایوان روستای ماژین1ایوانایالم

1295
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200عنایت شریفیصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

1296

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200عیسی حسینیبانک کشاورزیشهرک اسالمیه1مهرانایالم

1297
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای کپنه - ایوان- ایالم

کران
سازمان امور عشایر ایران200200عیسی رستمیبانک کشاورزی

1298

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200عیسی شکریبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

1299

آلمینیوم سازی 

درب و پنجره 

تک جداره و دو 

جداره

3ایالمایالم
ایالم شهرک شهید کشوری 

کوچه ستاره بلوار امام
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عیسی شمسیصندوق کارآفرینی امید

1300
پرورش ماهی 

سرد آبی
3دهلرانایالم

بخش سراب . دهلران . ایالم

میمه
وزارت جهاد کشاورزی800800عیسی ملکیبانک کشاورزی

1301

تولید زغال 

ازضایعات منابع 

سلولزی

پست بانکناحیه صنعتی ملکشاهی4ملکشاهیایالم
عیسی نوروزی 

نسب
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1302
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای کپنه 

کران
سازمان امور عشایر ایران200200غریب رستمیصندوق کارآفرینی امید

1303

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم
غزاله گهرسود 

منفرد
سازمان امور عشایر ایران200200

1304

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200غفور جاسمیبانک کشاورزیروستای چاالب1مهرانایالم

1305
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

ساتیان
سازمان امور عشایر ایران200200غالم اکبریبانک کشاورزی

1306

تولید تیرچه 

بلوک و قطعات 

بتونی

2چرداولایالم
 _شباب _شهرستان چرداول

روستای لتاب
بانک توسعه تعاون

غالم حسین 

علیزاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1307

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200غالم حیدریبانک کشاورزیروستای چنگوله1مهرانایالم

1308
گاوداری شیری 

 راسی15
2ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
وزارت جهاد کشاورزی500500غالم خانعلیبانک کشاورزی

1309
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای زرنه- ایوان- ایالم1ایوانایالم

غالم رضا 

اسماعیلی
سازمان امور عشایر ایران200200

1310
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

انارک
سازمان امور عشایر ایران200200غالم مرادیبانک کشاورزی

1311
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
بانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

غالمحسین بگ 

محمدی
سازمان امور عشایر ایران204204

1312

طرح توسعه 

مرغ نیمچه 

گوشتی

بانک کشاورزیدهلران ـ جنب هنگ مرزی5دهلرانایالم
غالمحسین 

ریسمانباف
وزارت جهاد کشاورزی46004600



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 

1ملکشاهیایالمخواروبار فروشی1313
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300غالمحسین عارفصندوق کارآفرینی امید

1314

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200غالمرضا باشیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

1315

دامداری 

 30عشایری 

راسی

بانک کشاورزیروستای گچکوبان-بدره1بدرهایالم
غالمرضا 

جمشیدپور
سازمان امور عشایر ایران204204

1316
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200غالمرضا مالییبانک کشاورزیابدانان مورموری1آبدانانایالم

1317
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200غالمرضا مهدیانبانک کشاورزیروستای پلنگرد- ایوان-ایالم1ایوانایالم

1318
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200غالمرضا نجفیبانک کشاورزیترن-زرنه -ایوان- ایالم1ایوانایالم

وزارت جهاد کشاورزی400400غالمعلی غیاثوندبانک کشاورزیروستای تلخاب1بدرهایالمدامداری1319

1320
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای چشمه خزانه
سازمان امور عشایر ایران200200فاضل سهیلی نیاءصندوق کارآفرینی امید

1321

مرغداری 

گوشتی ده هزار 

قطعه ای

4ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

پل شکسته
وزارت جهاد کشاورزی950950فاضل شکریبانک کشاورزی

1322

خدمات 

کامپیوتری در 

منزل

1ایالمایالم
چالسرا، خیابان شهید 

یوسفی
100100فاطمه ابدالیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1323
هر روستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه السادات 

موسوی شاران 

موسوی شاران

صندوق کارآفرینی امید240240

1324
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای کله جوب1دره شهرایالم

فاطمه الوار زینی 

وند
سازمان امور عشایر ایران200200



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 

2ایالمایالمگلیم بافی1325
ایالم روستای هفت چشمه 

2خیابان معلم کوچه معلم
400400فاطمه ایواربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دهلرانایالمچیت بافی1326

شهرستان - استان ایالم

روستای کاور توه - دهلران

طاق

100100فاطمه آبزنصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1327

صندوق خرد 

محلی روستایی 

فاضل آباد

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه آبساالنصندوق کارآفرینی امیددره شهر روستای فاضل آباد33دره شهرایالم

1328

آموزشگاه آزاد 

صنایع )مهر 

(پوشاک

2ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

مهر
آموزش فنی حرفه ای500500فاطمه آزوغپست بانک

4مهرانایالمقالی بافی1329

شهرک اسالمیه بلوار ولی 

عصر خیابان شهدا پایینتر از 

مسجد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه آمادهصندوق کارآفرینی امید

1ایوانایالمقالیبافی1330

روستای چهار مله - ایوان 

منزل شخصی غالمرضا 

رزمگیر فرزند اسکندر

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه باباییبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای چاالب1مهرانایالمقالی بافی1331
فاطمه پذیرفته 

کار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه پژمایهصندوق کارآفرینی امیدمهران شهرک اسالمیه1مهرانایالمتولیدی پوشاک1332

1مهرانایالمگلیم بافی1333
مهران روستای بان - ایالم 

رحمان
150150فاطمه تاری پوربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه تروندبانک توسعه تعاونمهران، روستای چاالب1مهرانایالمقالی بافی1334

1335
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه تواسیصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم
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1336
کارگاه تولیدی 

پوشاک
بانک توسعه تعاونشهرک نبوت- ایوان- ایالم3ایوانایالم

فاطمه خانی 

سومار
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1چرداولایالمگلیم بافی1337
روستای - چرداول- ایالم 

زنجیره علیا
100100فاطمه خدارحمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1338
کارگاه گلیم 

بافی
400400فاطمه خزانپست بانکملکشاهی روستای چم انار1ملکشاهیایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ایوانایالمقالیبافی1339
ایوان بخش زرنه روستای 

کپنه کران
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450فاطمه رستمیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه زالیبانک کشاورزیروستای دشت چمران2دره شهرایالمپرورش گوسفند1340

6ایالمایالمتوولید پوشاک1341
بخش  _شهرستان ایالم

روستای مورت _چوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700فاطمه ساراییبانک توسعه تعاون

1342
پرورش میش 

راسی76داشتی
1چرداولایالم

ایالم چرداول هلیالن 

روستای چشمه ماهی
بانک کشاورزی

فاطمه سیفی 

شعار
سازمان امور عشایر ایران204204

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه شفیع نیاصندوق کارآفرینی امیدروستای چنگوله1مهرانایالمقالی بافی1343

1344
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدروستای سراب-ایوان-ایالم1ایوانایالم

فاطمه طاهری 

گامیشان
سازمان امور عشایر ایران200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه عبدیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله2مهرانایالمقالی بافی1345

1346

کارگاه شیشه 

بری تک جداره 

و دوجداره و 

سه جداره

2ایالمایالم
ایالم بخش سیوان روستای 

جعفرآباد میشخاص
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فاطمه عرشیانصندوق کارآفرینی امید

1347
چیت 

(چیق بافی)بافی
2مهرانایالم

مهران روستای بان - ایالم 

رحمان جنب دبستان شهید 

جوانمردی

100100فاطمه عزیزیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فاطمه عزیزیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای بانرحمان1مهرانایالمتولیدی پوشاک1348

1349

طرح توسعه 

کارگاه 

حصیربافی

500500فاطمه غالمیبانک توسعه تعاونروستای دشت اکبر3دهلرانایالم
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1350
لحاف و تشک 

دوزی
2ملکشاهیایالم

روستای -ملکشاهی - ایالم 

کلک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه فاطمیبانک توسعه تعاون

1351
صندوق خرد 

محلی گراوندی
31ملکشاهیایالم

ایالم ملکشاهی روستای 

گراوندی
صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه فاظلیصندوق کارآفرینی امید

1دهلرانایالمچیت بافی1352

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای علی آباد بزرگ

100100فاطمه فریادرسصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1353

راه اندازی 

تجهیز دفتر 

پست بانک

1ایوانایالم
خ - زرنه - ایوان - ایالم 

امام ره
500500فاطمه قیمالیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1354
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه کاظمیصندوق کارآفرینی امیدروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

1355
دوزنده لباس 

محلی کردی
1دهلرانایالم

روستای پتک -دهلران-ایالم

دیناروند
100100فاطمه کاعباسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1356

کارگاه قالی 

بافی و تولید 

فرش

5ایوانایالم
روستای - ایوان- ایالم 

دبیران علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500فاطمه کهوندپست بانک

1357
کارگاه چیت 

بافی
1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای خربزان

100100فاطمه لطفی زادهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1358
کارگاه قالی 

بافی
1دهلرانایالم

-دهلران بخش مرکزی 

روستا حمزه-دشت عباس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه لهرابیصندوق کارآفرینی امید
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1359
پرورش 

گوسفند داشتی
2چرداولایالم

ایالم هلیالن بخش زردالن 

چرداول
بانک کشاورزی

فاطمه 

محمدسرینی
وزارت جهاد کشاورزی450450

1360
فرش و گلم 

بافی
1ایالمایالم

خیابان - سرطاف - ایالم 

معلم
100100فاطمه محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1361
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه محمدیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای باولک1ملکشاهیایالمکارگاه خیاطی1362

1363
تولید گلیم 

نقش برجسته
1ایالمایالم

ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید بارکی آموزشگاه 

اطلس بافت

400400فاطمه ملکشاهیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1364
نازک )خیاطی

(دوز زنانه
1ملکشاهیایالم

روستای پل -ملکشاهی-ایالم

شکسته
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250فاطمه منتیصندوق کارآفرینی امید

1365
گلیم بافی 

(نقش برجسته)
2مهرانایالم

روستای - مهران -ایالم 

گالن پشت رستوران یزدانی
100100فاطمه ناصریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله1مهرانایالمقالی بافی1366
فاطمه ناصری 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای چنگوله1مهرانایالمتولیدی پوشاک1367
فاطمه ناصری 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250

1368
اقامتگاه بوم 

گردی
800800فاطمه نصرالهیبانک توسعه تعاونمورموری- ابدانان1آبدانانایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرانایالمقالی بافی1369

-کوچه اول - روستای گالن 

-  جنب خانه بهداشت 

منزل یاری- پشت مخابرات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه نصرتیپست بانک

1370
صنایع دستی 

(چیت بافی)
1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای گلوزه

100100فاطمه نوروزیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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(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 

1371
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه هاشمیانصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

1372
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران201201فاطمه وحیدیانبانک کشاورزیروستای اسالم آباد1دره شهرایالم

وزارت جهاد کشاورزی10001000فایز بشیریبانک کشاورزیروستای کلی کلی2سیروانایالمپرورش گوساله1373

1374
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی204204فایزه شیریبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

500500فتاح فتاحیبانک توسعه تعاونروستای زید-بدره2بدرهایالمخانه بوم گردی1375
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1376
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200فتاح محمدیبانک کشاورزیایالم ایوان حاجی حاضر1ایوانایالم

1377
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200فتاح هواسیبانک کشاورزیایوان- ایالم1ایوانایالم

1378
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

ملک آباد
سازمان امور عشایر ایران200200فتح اهلل دارابیبانک کشاورزی

1379
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای ماژین -ایوان-ایالم

سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200فتح اله پوریوسفبانک کشاورزی

5ایوانایالممرغداری1380
ایوان جاده خوران روبروی 

روستای ماژین
وزارت جهاد کشاورزی10801080فتح اله خوشنامبانک کشاورزی

1381
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای حصاره -ایوان-ایالم

شاوه
سازمان امور عشایر ایران200200فتح اله رضاییبانک کشاورزی

1382
پرورش مرغ 

گوشتی
بانک کشاورزیایوان روستای هلشی4ایوانایالم

فتح اله محمد 

کریمی
وزارت جهاد کشاورزی880880

1383

پرورش میش 

 ٣٠داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200فتومه اسماعیلیبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم
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1384

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

بانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم
فخرالدین رضایی 

هوالندشت
سازمان امور عشایر ایران204204

1385
 هکتار 5کشت 

گل نرگس
2دهلرانایالم

محور دهلران به اندیمشک 

10کیلومتر 
صندوق کارآفرینی امید

فخرالدین 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی500500

1386
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200فرامرز احمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای کالن- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1387

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200فرامرز کلوندیبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

1388
خرید کمباین 

جاندیر
وزارت جهاد کشاورزی20302030فرج اهلل نصراللهیبانک کشاورزیآبدانان روستای ژیور3آبدانانایالم

1389
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدابدانان شهرک هزارانی1آبدانانایالم

فرج زرین آبادی 

مقدم
سازمان امور عشایر ایران200200

1390
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200فرج فیضیصندوق کارآفرینی امیدروستای زرنه-ایوان- ایالم1ایوانایالم

1391

خیاطی 

لباسهای بومی 

محلی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرح تباواربانک توسعه تعاون

1392
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200فرحان ایجگ پوربانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرحناز حاتمیصندوق کارآفرینی امیدایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمخیاطی1393

1394
تولید انواع 

سفال لعابدار
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای سنگ سفید-شباب
100100فرحناز دارابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1395
صندوق خرد 

محلی گل گل
صندوق کارآفرینی امید200200فرحناز شادیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای گل گل1آبدانانایالم
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1396
گلیم نقش 

برجسته
1ایالمایالم

ایالم چالسرا کوچه شهید 

بارکی
100100فرحناز صفربیگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1397
پرورش میش 

داشتی
1سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

بخش کارزان روستای جوب 

دراز میرزابیگی

سازمان امور عشایر ایران490490فرحناز کمریصندوق کارآفرینی امید

1چرداولایالمفرش دستباف1398
روستای - چرداول - ایالم 

وارگه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرحناز نوریبانک توسعه تعاون

1399
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی300300فرخ کولی وندیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان سرابباغ1آبدانانایالم

100100فرخنده شهبازیصندوق کارآفرینی امیدشهرک وحدت1دهلرانایالمچیت سنتی1400
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1401
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای -زردالن-هلیالن

گلدره

بانک کشاورزی
فردوس سخایی 

سرونوی
سازمان امور عشایر ایران204204

1402
گلیم بافی نقش 

برجسته
2ایالمایالم

ایالم چالسرا خیابان شهدای 

چالسرا ک شهید بارکی
400400فردوس شهبازیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1403
دفتر خدمات 

(بانکی)ارتباطی
1چرداولایالم

شهر -شهرستان چرداول

روستای کل -آسمان آباد

کل علیا

پست بانک
فردین 

جمشیدزادی
525400

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1404
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران255204فردین کولیوندبانک کشاورزیروستای فرهاد آباد1دره شهرایالم

1405
پرورش مرغ 

گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی960960فرزاد باسامیبانک کشاورزیایوان دوراهی زرنه3ایوانایالم

1406

تهیه و بسته 

بندی و توزیع 

لبنیات و 

نگهداری در 

سردخانه

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000فرزاد بشارتی پورصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای سراب3ایوانایالم
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(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 

1407

خدمات 

کامپیوتری و 

فروش نرم افزار

400400فرزاد قیطاسیپست بانکایالم روستای مهدی آباد1ایالمایالم
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1408

فناوری 

 )اطالعات 

(محتوا

1ایالمایالم
ایالم روستای مهدی آباد 

جنب خانه بهداشت
450250فرزاد نصرالهیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1409
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204فرزاد ولی زادهبانک کشاورزیروستای گچکوبان-بدره1بدرهایالم

1410
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای شله کش-زاگرس
سازمان امور عشایر ایران255255فرزانه احمدیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای وزیرآباد-دره شهر3دره شهرایالمتولیدپوشاک1411
فرزانه اسدیان 

فیروزآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1412
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران350350فرزانه اله نوریبانک کشاورزیروستای قلعه تسمه1دره شهرایالم

1413
کارگاه کیف 

دوزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فرزانه آفریدونیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای باولگ1ملکشاهیایالم

2چرداولایالمکاشت زعفران1414
- زاگرس - چرداول -ایالم 

بالوه خشکه
وزارت جهاد کشاورزی400400فرزانه جلیلی زادهصندوق کارآفرینی امید

1415
تولید پوشاک و 

البسه
2چرداولایالم

ایالم هلیالن روستای 

ماهیزان علیا
صندوق کارآفرینی امید

فرزانه رهگذر 

ماریان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1ایالمایالمقالی بافی1416
فاطمیه کوچه شهید 

درویشی
پست بانک

فرزانه قیطاسی 

دوالبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1417

پوستگیری و 

انجماد باقال و 

بسته بندی

بانک کشاورزیبخش ماژین روستای شوره15دره شهرایالم
فرشاد زرین 

جویی الوار
وزارت جهاد کشاورزی55255525

1418
بیسکویت ساناز 

طالیی
10چرداولایالم

ایالم شهرستان سیروان 

ناحیه صنعتی شباب
وزارت صنعت، معدن و تجارت92189218فرشاد شبابیبانک توسعه تعاون
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1419
ساخت نایلون و 

نایلکس
6ایالمایالم

روستای _بخش چوار_ایالم

مورت
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000فرشاد همتیپست بانک

1420
چیق بافی 

(چیت بافی)
1ایالمایالم

- شهرستان ایالم - ایالم 

خ - روستای هفت چشمه 

8ولیعصر 

100100فرشته پور تقیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1421
آرایش وپیرایش 

زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
صندوق کارآفرینی امید

فرشته 

پورمحمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1422
میناکاری روی 

سفال
2چرداولایالم

-شباب- چرداول - ایالم 

روستای لتاب
200200فرشته دارابیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1423
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فرشته زینی وندبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

1ملکشاهیایالمگلدوزی1424
ملکشاهی روستای گل گل 

سفلی
آموزش فنی حرفه ای400400فرشته سپدپرپست بانک

1425
قالبدوزی 

اصفهان
1دهلرانایالم

روستای پتک - دهلران

دیناروند
100100فرشته شاهینیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1426
گلیم نقش 

برجسته
100100فرشته شکریصندوق کارآفرینی امیدایالم چالسرا ک شهید بارکی1ایالمایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیددره شهر گرز لنگر1دره شهرایالمگل نرگس1427
فرشته صالحی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

1428
گلیم نقش 

برجسته
1ایالمایالم

ایالم چالسرا کوچه شهید 

بارکی
100100فرشته صفربیگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت148100فرشته صیادیپست بانکروستای شهرک اسالمیه1مهرانایالمقالی بافی1429

صندوق کارآفرینی امیدایالم ایالم2ایالمایالمدامپروری1430
فرشته 

غالمحسینی
سازمان امور عشایر ایران300300

1چرداولایالمقالی بافی1431
- اسمان اباد- چرداول -ایالم

روستای کل کل
بانک توسعه تعاون

فرشته محمد 

بگیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1432

گلیم 

نقش )بافی

(برجسته

2مهرانایالم
روستای - مهران - ایالم

گالن پشت رستوران یزدانی
100100فرشته ناصریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فرشته ناصریصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چاالب1مهرانایالمپوشاک فروشی1433

1434
چیت 

(چیق بافی)بافی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

سیرانه
100100فرشته نظریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1435
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150فرشید ستاروندبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

1436

چیق 

چیت )بافی

(بافی

2مهرانایالم
مهران روستای بان - ایالم 

رحمان
100100فرصت گل لرهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1437
کارگاه گلیم 

نقش برجسته
2دره شهرایالم

روستای دشت آباد خیابان 

اصلی جنب پایگاه شهید 

امیری

بانک توسعه تعاون
فرنگ رحمتی 

سیکان
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1438
خیاطی نازک 

دوز زنانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فرنگیس انوریصندوق کارآفرینی امیدروستای وحدت آباد1دره شهرایالم

1439

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200فرنگیس بشکاربانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

1440

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

بخش کارزان روستای 

چشمه خزانه

سازمان امور عشایر ایران204204فرنگیس سبزهبانک کشاورزی

1ایوانایالمقالی بافی1441

ایوان غرب روستای سراب 

جنب مسجد رسول اهلل 

منزل صفری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرنگیس صفریصندوق کارآفرینی امید

1442
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فرنگیس عابدفرصندوق کارآفرینی امیدروستای چغاپوکه1دره شهرایالم

1چرداولایالمحصیر بافی1443

بخش -شهرستان چرداول

روستای زیتنگ -زاگرس

بیجنوند

100100فرنوش تهرانی فرصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت جهاد کشاورزی42604260فرهاد شادی وندبانک کشاورزیروستای ارمو3دره شهرایالمبره پرواری1444

1445
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204فرهاد کریم بیگیبانک کشاورزیسیروان شهرک سرتنگ1سیروانایالم

1446
پرورش قارچ 

دکمه ای
وزارت جهاد کشاورزی600600فرهاد یارمحمدیبانک کشاورزیملکشاهی روستای باولگ1ملکشاهیایالم

1447
پرورش میش 

 راسی30داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200فرود حسنوندبانک کشاورزیروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

1448

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم

استان ایالم روستای هفت 

چشمه خیابان بهار منزل 

کرم جلیلیان

بانک کشاورزی
فروزان اسماعیل 

زاده
سازمان امور عشایر ایران200200

1چرداولایالمکاشت زعفران1449
روستای - چرداول - ایالم 

چم چرود
وزارت جهاد کشاورزی300300فروزان آذرپیکصندوق کارآفرینی امید

1450
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فروزان رشیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

1451
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

فروغ 

زینیوندمقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدایوان روستای چاالنچی1ایوانایالمجاجیم بافی1452
فروغ قاسمی 

چاالنچی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دهلرانایالمچیت بافی1453

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای هفتکده

100100فریبا پیریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1454
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فریبا خدایاریصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

1دهلرانایالمگلیم بافی1455
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای گلوزه
108100فریبا دوستیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1456
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

آبدانان روستای شهرک 

هزارانی
وزارت جهاد کشاورزی150150فریبا سلیمانخانیصندوق کارآفرینی امید

1457
چیق بافی 

(چیت بافی)
1ایالمایالم

- شهرستان ایالم - ایالم 

خ - روستای هفت چشمه 

8ولیعصر 

100100فریبا شکر بیگیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ملکشاهیایالمقالی بافی1458
-شهرستان ملکشاهی 

روستای پاریاب
بانک توسعه تعاون

فریبا 

ضمیرزادگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1459

صندوق خرد 

محلی روستایی 

1وحدت 

صندوق کارآفرینی امید200200فریبا مرادیصندوق کارآفرینی امید1دهلران روستا وحدت 30دهلرانایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فریبا نوراییپست بانکروستای دلگشا1ملکشاهیایالمتولید فرش1460

1461

سامانه صندوق 

فروشگاهی و 

سیستم صدور 

فاکتور آنالین با 

 CRMقابلیت 

هوشمند

20002000فریبرز قمبریپست بانکروستای بانقالن- ایالم 3ایالمایالم
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1دهلرانایالمحصیر بافی1462
بخش - شهرستان دهلران 

روستای خربزان- زرین آباد 
100100فریده اروانه زادهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1463

تولیدی پوشاک 

عمده  )و لباس

(فروشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فریده آذرخشبانک توسعه تعاونروستای گلزار- چوار - ایالم 2ایالمایالم
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1464
کارگاه گلیم 

بافی
2چرداولایالم

بخش - چرداول - ایالم 

روستای شله کش- زاگرس 
400400فریده روشنیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1465

خیاطی 

لباسهای بومی 

محلی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریده صدیق زادهصندوق کارآفرینی امید

1دهلرانایالمحصیر بافی1466
روستای - دهلران-ایالم

مازعبدلی باال
100100فریده صیدنظریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1467
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی100100فریده عالی پوربانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

1468

بسته بندی 

سبزیجات و 

صیفی جات

6ملکشاهیایالم
شهرستان ملکشاهی - ایالم 

روستای طالقانی
وزارت جهاد کشاورزی26422642فریده عباسی نیابانک کشاورزی

1469
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200فریده علی مرادیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای انجیره1آبدانانایالم

1470
کارگاه حصیر 

بافی
100100فریده عینیصندوق کارآفرینی امیدروستای مازعبدلی باال1دهلرانایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1471

کارگاه گلیم 

نقش برجسته و 

انواع صنایع 

دستی

400400فریده کولی وندیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای آبطاف4آبدانانایالم
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالمپرورش قارچ1472
فریده کولیوندی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1473

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200فریده میرزاییبانک کشاورزیملکشاهی روستای دول کبود1ملکشاهیایالم

1چرداولایالمقالی بافی1474
روستای - چرداول - ایالم 

زنجیره علیا
صندوق کارآفرینی امید

فریده یاری 

منصوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100



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 

1475
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150فریده یاسمیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه ورگر1آبدانانایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فریده یحیی پوربانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمخیاطی1476

سازمان امور عشایر ایران300300فریدون امیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای چشمه کبود-ایالم1ایالمایالمپرورش دام1477

1478

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204فریدون بهاروندبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1479
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200فریدون حسینیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالم

1480
پرورش میش 

 راسی30
1سیروانایالم

روستای -سیروان- ایالم

سراب کارزان
سازمان امور عشایر ایران204204فریدون عوضیانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی300300فضل اله بازیاربانک کشاورزیدره شهر رشنواباد بهمن اباد2دره شهرایالمپرورش گوسفند1481

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فلک ناز چراغیپست بانکدهلران روستای گلسیری1دهلرانایالمقالی بافی1482

1483
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای گاو میشان1دره شهرایالم

فهیمه بازگیری 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1484
تولید گلیم 

نقش برجسته
1چرداولایالم

ایالم شهرستان چرداول 

بخش هلیالن روستای کالته
500500فهیمه جلیلیانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمقالی بافی1485
فهیمه جم 

زادیان فر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1486
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فهیمه داودنژادصندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

1487
احداث باشگاه 

ورزشی
1آبدانانایالم

آبدانان روستای پشت قلعه 

خیابان شهید نصراله 

عسکری

وزارت ورزش و جوانان300300فهیمه رحیمیصندوق کارآفرینی امید



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 

1ایالمایالمگلیم بافی1488
ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید بارکی
100100فهیمه شکریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1489
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فهیمه کهزادوندصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فهیمه یحیی پوربانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمبه بافی1490

1ایوانایالمجاجیم بافی1491
استان ایالم شهرستان ایوان 

روستای چاالنچی
200200فواد کاظمیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1492

مجتمع 

تفریحی، 

گردشگری

2دره شهرایالم
روستای اسالم - دره شهر 

آباد
500500فوزیه جودکیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1493
ایجاد اقامتگاه 

بوم گردی
20001000فوزیه سلیمانیپست بانکایالم روستای چشمه کبود3ایالمایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1494

پرواربندی 

میش و 

 30دامداری 

راسی

1بدرهایالم
روستای چشمه - بدره

شیرین
سازمان امور عشایر ایران204204فوزیه مرادیبانک کشاورزی

350350فیروز تتریبانک توسعه تعاونروستای شیخ مکان2دره شهرایالمخانه بوم گردی1495
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1چرداولایالمحصیر بافی1496

بخش -شهرستان چرداول

روستای زیرتنگ -زاگرس

بیجنوند

100100فیروزه رستمیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1497
پرورش مرغ 

گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی25002500فیض اله باسامیبانک کشاورزیایوان سراب7ایوانایالم

1498

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204فیض اله بیگیبانک کشاورزیروستای زرانگوش- بدره1بدرهایالم

1499
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ایالم ملکشاهی 

گنبدپیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200فیض اله تاوانهبانک کشاورزی



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 

1500

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیروستای بانرحمان1مهرانایالم
فیض اله علی 

حسنی
سازمان امور عشایر ایران200200

1501
پروار بندی گاو 

شیری دو رگ
وزارت جهاد کشاورزی400400فیض اله منتیبانک کشاورزیروستای آبچشمه- بدره1بدرهایالم

1502

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200قادر ارنبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

1503

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

بخش کارزان روستای 

چشمه خزانه

سازمان امور عشایر ایران204204قاسم اعظمیبانک کشاورزی

1504
پرورش میش 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500قاسم بخشیبانک کشاورزیروستای کله جوب1دره شهرایالم

1505

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200قاسم قاسمیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

1506
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204قاسم قاسمیبانک کشاورزیبدره روستای زید1بدرهایالم

1507
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیبدره روستای فدک1بدرهایالم

قاسم هاشمی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران204204

1508
پرورش میش 

76داشتی 
1چرداولایالم

ایالم چرداول روستای بالوه 

خشکه
سازمان امور عشایر ایران250250قایم رنجبریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000قباد چراغیبانک کشاورزیروستای وزیر آباد3دره شهرایالمپرواربندی1509

1510
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200قباد رمضانیصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

1511
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای -ایوان-ایالم

شیرچغاه
بانک کشاورزی

قجر ناصری 

پلنگرد
سازمان امور عشایر ایران200200



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 

1512

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیملکشاهی روستای طالقانی1ملکشاهیایالم
قدرت اهلل 

آفریدونی
سازمان امور عشایر ایران200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500قدرت اهلل داوریصندوق کارآفرینی امیدایالم سرطاف خیابان مهدیه2ایالمایالمتراشگاری1513

1514
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیایالم ایوان روستای هلشی1ایوانایالم

قدرت اله 

سهرابی فصیح
سازمان امور عشایر ایران200200

1515
خدمات رایانه 

ای
2ایالمایالم

روستای حیدر -سیوان-ایالم

آباد میشخاص
400400قدرت جانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1516
پرورش میش 

داشتی عشایری
1دهلرانایالم

بخش - دهلران- ایالم

مرکزی روستای تم تم آب
سازمان امور عشایر ایران250250قدرت صفریصندوق کارآفرینی امید

1517
عکاسی 

وتصویربرداری
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200قدرت صیادیصندوق کارآفرینی امید

1518
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

پارده
سازمان امور عشایر ایران200200قدرت صیدیبانک کشاورزی

1519
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم چوار دهستان باولی 

روستای قبله
سازمان امور عشایر ایران300300قدرت محمدیصندوق کارآفرینی امید

1520
خرید دستگاه 

خود پرداز
1سیروانایالم

ایالم سیروان روستای سراب 

کارزان
500500قدرت میرزاییپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1521
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200قدم خیر غالمیبانک کشاورزیروستای سراب- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1522

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200قدم سرونبانک کشاورزی

1523
تولید پوشاک 

زنانه
صندوق کارآفرینی امیدشهرک اسالمیه-مهران-ایالم1مهرانایالم

قدمخیر 

پورصیدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300



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 

1524

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204قربان آشتابانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1525

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200قربان طمریبانک کشاورزیچنگوله1مهرانایالم

1526
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200قربانعلی اکبرزادهبانک کشاورزیملکشاهی روستای خوشادول1ملکشاهیایالم

1527
پرورش دام 

گوسفند داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

زمزمان
سازمان امور عشایر ایران200200قربانعلی مظفریبانک کشاورزی

1528

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204قلندر مرادیبانک کشاورزیروستای گچکوبان-بدره1بدرهایالم

1529
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200قلی باقریصندوق کارآفرینی امیدابدانان شهرک هزارانی1آبدانانایالم

1530
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

-روستای کالن- ایوان- ایالم

شاله شوری
سازمان امور عشایر ایران200200قمر احمدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی10601060قمرناز امیدیبانک کشاورزیکارزان روستای چشمه پهن2سیروانایالمپرورش بره1531

1532

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200قنبر باقالنیبانک کشاورزیایالم روستای بانقالن1ایالمایالم

1533
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوانغرب دهستان 

سراب
سازمان امور عشایر ایران200200قنبر نظریبانک کشاورزی

1534
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204قهرمان نوریبانک کشاورزیروستای گچکوبان-بدره1بدرهایالم



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 

1535
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای جوب 

شریف
سازمان امور عشایر ایران200200قیصر زمانیبانک کشاورزی

1536

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200قیصر موالییبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

1537

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250قیطاس پیریصندوق کارآفرینی امیدزرین آباد-دهلران-ایالم1دهلرانایالم

1538

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالم
قیطاس 

جمشیدی پور
سازمان امور عشایر ایران200200

1539

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200قیطاس محمودیبانک کشاورزیایالم بخش چوار1ایالمایالم

1540
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کاظم احمدیبانک کشاورزیایالم ایوان نهرخان سفلی1ایوانایالم

1541

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200کاظم سهرابیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالم

1542

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250کاظم شاه ولیصندوق کارآفرینی امیدروستای کاور-دهلران- ایالم1دهلرانایالم

1543

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

دینارکوه
سازمان امور عشایر ایران200200کاظم گنجیصندوق کارآفرینی امید

1544
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

داراب آباد
سازمان امور عشایر ایران200200کاظم منصورزادهبانک کشاورزی

1545
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500کاظم نظرزادهبانک کشاورزیروستای قلعه تسمه1دره شهرایالم



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 

1546
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کافیه محمدیبانک کشاورزیروستای کالن- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1547
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کای مراد اکبریبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

1548
پرورش ماهی 

در قفس
1بدرهایالم

- شهرستان بدره - ایالم 

سد سیمره بدره
وزارت جهاد کشاورزی600600کبری استوارپست بانک

1549

چیق 

چیت )بافی

(بافی

2مهرانایالم
مهران روستای - ایالم 

چاالب جاده اصلی
100100کبری اکبریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400کبری آذرخشبانک توسعه تعاونایوان روستای خرابانان سفلی2ایوانایالمتولیدی پوشاک1550

1ملکشاهیایالمخیاطی1551
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کبری تاوانهبانک توسعه تعاون

1552
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی300300کبری حاجیانصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه کناره1آبدانانایالم

300300کبری خزانپست بانکروستای درگه- ملکشاهی 5ملکشاهیایالمچیق بافی1553
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200کبری خلیلیبانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمگلیم بافی1554
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1555
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200کبری رمضانیصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

1556
درود گران 

(نجاران)
2ایالمایالم

ایالم بخش سیوان روستای 

کله کبود
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500کبری فرخی زادهصندوق کارآفرینی امید

1557
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200کبری کهزادوندصندوق کارآفرینی امیدماژین1دره شهرایالم

1558
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100کبری موحدیصندوق کارآفرینی امید



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 

1559

کارگاه آموزشی 

طراحی، دوخت 

البسه زنانه و 

بچه گانه

4ایالمایالم
ایالم شهرک شهید کشوری 

سرطاف
آموزش فنی حرفه ای500400کبری موسویپست بانک

1560
کارگاه قالی 

بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری نگهداربانک توسعه تعاوندهلران1دهلرانایالم

1561
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200کتان کریمی اصلصندوق کارآفرینی امیدروستایشهید مدنی1دره شهرایالم

1562
تولید فرآورده 

های لبنی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

دلگشا
وزارت جهاد کشاورزی200200کرم اعتصامصندوق کارآفرینی امید

1563
پرورش میش 

راسی76داشتی
1چرداولایالم

ایالم چرداول هلیالن 

روستای گاودول
بانک کشاورزی

کرم اله قابل 

حیاثوندی
سازمان امور عشایر ایران204204

1564
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی100100کرم الهی الواربانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

1565

واحد بره 

پرواری 

چهارصد راسی

2بدرهایالم
روستای - شهرستان بدره

منطقه گاوان- کلم
وزارت جهاد کشاورزی55001800کرم بیرربانک کشاورزی

1566
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی500500کرم پاپیصندوق کارآفرینی امیدایوان روستای علیگه2ایوانایالم

وزارت جهاد کشاورزی300300کرم خدا اسدیبانک کشاورزیروستای گدارنمک1دره شهرایالمپرورش گوسفند1567

1568
 راس 30پرورش

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204کرم عبدالهیبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم



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 

1569

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200کرم غفوری نیابانک کشاورزیملکشاهی روستای باولگ1ملکشاهیایالم

1570
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200کرم فاضلیبانک کشاورزیمهران شهرک اسالمیه1مهرانایالم

1571
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران255255کرم کرمیبانک کشاورزیروستای وحدت آباد1دره شهرایالم

1572

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204کرم مرادیانبانک کشاورزیشهرستان بدره1بدرهایالم

1573

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای - دهلران-ایالم

دشت اکبر
سازمان امور عشایر ایران250250کرم مردانیصندوق کارآفرینی امید

1574
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کرم نصرتیبانک کشاورزیروستای سراب- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1575
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کرمعلی مرادیبانک کشاورزیابدانان مورموری1آبدانانایالم

1576
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204کریم اسفرمبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

1577
پرواربندی 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

آبدانان روستای شهرک 

هزارانی
سازمان امور عشایر ایران200200کریم امیدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان امور عشایر ایران250250کریم آیینیصندوق کارآفرینی امیددهلران روستای حاضرمیل1دهلرانایالمپرورش دام1578

1579
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی120120کریم بابائیانصندوق کارآفرینی امیدروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم



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 

1580

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200کریم حسینیبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

1581
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای نثارمله 

ماران
سازمان امور عشایر ایران204204کریم حیدریبانک کشاورزی

1582

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200کریم رحمانی پورصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای هفت چشمه1آبدانانایالم

1583
پرورش شتر 

مرغ
12بدرهایالم

شهرستان - استان ایالم 

روستای مله صفرخان- بدره 
وزارت جهاد کشاورزی45604560کریم صفریبانک کشاورزی

1584
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سازمان امور عشایر ایران200200کریم ضمیرجوبانک کشاورزی

1585
پرورش میش 

داشتی عشایری
1دهلرانایالم

بخش مرکزی - دهلران

روستای تم تم آب
سازمان امور عشایر ایران250250کریم کرمیصندوق کارآفرینی امید

1586
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

دوییران سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200کریم کرمیبانک کشاورزی

1587
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

- ارکواز ملکشاهی 

ملکشاهی روستای گل گل
سازمان امور عشایر ایران200200کریم کریمیصندوق کارآفرینی امید

1588

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم روستای هفت چشمه 

جنب مسجد ولی عصر
سازمان امور عشایر ایران200200کریم کریمیبانک کشاورزی

1589
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کریم محمدیانبانک کشاورزیروستای هلشی- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1590
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران205205کریم مرادخانیبانک کشاورزی



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 

1591
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کریم مردانیصندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای انجیره1آبدانانایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کریم مومنیبانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمپواک فروشی1592

1593
موسسه خدمات 

کامپیوتری
1ایالمایالم

- شهرستان ایالم - ایالم 

روستای هفت چشمه
470470کژال عباسیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1594
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
1مهرانایالم

مهران ،گنبد خاتون، 

روستای زعفرانیه
سازمان امور عشایر ایران200200کسعلی بیابانیبانک کشاورزی

1595
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالم

کسعلی شجاعی 

مقدم
سازمان امور عشایر ایران200200

1596

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200کسعلی صادقیبانک کشاورزیچنگوله1مهرانایالم

1597

پرورش میش 

 76داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران487487کسه دارابیبانک کشاورزیروستای آبهر پایین-بدره1بدرهایالم

1598

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

سرابباغ
سازمان امور عشایر ایران200200کشور رئوفیصندوق کارآفرینی امید

1599

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200کشور صیدیبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

1600
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کالنتر جعفریبانک کشاورزیروستای باباگیر- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1601

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای -زرین آباد- دهلران

چم سرخ
صندوق کارآفرینی امید

کلبعلی مهدی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران250250



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 

1602
کارگاه تولید 

پوشاک
2ایوانایالم

خ ش - روستای نبوت-ایوان

اسماعیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500400کلثوم اسمعیلیپست بانک

1603
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200کلثوم پهلوانیصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

1دهلرانایالمگلیم بافی1604
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای هفتکده
100100کلثوم خدامرادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1605
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200کلثوم ططریصندوق کارآفرینی امیدروستای سرخ آباد1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت21132000کمال آزادیپست بانکایوان روستای نهرخان علیا5ایوانایالمکارگاه قالیبافی1606

500500کمر دوستیصندوق کارآفرینی امیدروستای چم کالن2دره شهرایالمخانه بوم گردی1607
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1608
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کمر طهماسبیصندوق کارآفرینی امیدابدانان سرابباغ1آبدانانایالم

1609
پرورش 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

آبدانان سرابباغ منطقه 

بیدهالقام
سازمان امور عشایر ایران200200کمر مرشدیبانک کشاورزی

1610
پرورش میش 

 راسی30داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کمیل حق زادهبانک کشاورزیدره شهر روستای کله جوب1دره شهرایالم

1611
کارگاه چرم 

دوزی
3سیروانایالم

روستای -کارزان-سیروان

سراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700کورش حمیدیانبانک توسعه تعاون

1612
پرورش گاو 

شیری
2سیروانایالم

روستای -سیروان- ایالم 

میرزابیگی
وزارت جهاد کشاورزی490490کورش میرزابیگیبانک کشاورزی

1613
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کوکب میرانی پوربانک کشاورزیروستای ویله- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1614
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای گرزلنگر1دره شهرایالم

کیانوش زینوند 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1615

پرورش میش 

 76داشتی 

رأسی

1سیروانایالم
روستای - سیروان -ایالم 

چشمه خزانه
سازمان امور عشایر ایران490490کیانوش عزیزیانبانک کشاورزی

1616

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
استان ایالم سیوان 

میشخاص روستای حیدرآباد
سازمان امور عشایر ایران204204کیفیه شکریبانک کشاورزی

1617
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کیومرث اله دادیبانک کشاورزیروستای فرهاد آباد1دره شهرایالم

1618
کابینت سازی و 

ام دی اف
2چرداولایالم

ایالم شهرستان چرداول 

روستای سنگ سفید
صندوق کارآفرینی امید

کیومرث شاه 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

1619
خودرو )کارواش

(شویی
1ملکشاهیایالم

ایالم ملکشاهی روستای 

گنبدپیرمحمد
صندوق کارآفرینی امید

کیومرث عسکری 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1620

گاوداری شیری 

نیمه صنعتی 

 راسی10

بانک کشاورزیایالم چوار روستای مورت2ایالمایالم
کیومرث یوسفی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی800800

1621
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200گزعلی ملکیبانک کشاورزیروستای درگه-ایوان- ایالم 1ایوانایالم

1622
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200گل بهار سگوندصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

1623
پرورش میش 

راسی76داشتی 
سازمان امور عشایر ایران255255گل مراد جلیلیانبانک کشاورزیایالم چرداول روستای شورابه1چرداولایالم

1624
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1چرداولایالم

بخش - ایالم چرداول

روستای شله کش-زاگرس 
سازمان امور عشایر ایران265265گالب رستمیبانک کشاورزی

1625
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

-ملکشاهی - استان ایالم 

روستای مهر
سازمان امور عشایر ایران200200گلی بریغبانک کشاورزی



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 

1626
هرروستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید240240گودرز زارعیصندوق کارآفرینی امید

1627
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200گودرز فیض الهیبانک کشاورزیایالم چوا روستای گلزار1ایالمایالم

1628
ماست 

پاستوریزه
1چرداولایالم

. شهرستان چرداول . ایالم 

روستای . بخش زاگرس 

زیرتنگ بیجنوند

وزارت جهاد کشاورزی300300گوطال کرمیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گوهر شکریبانک توسعه تعاونمهران روستای چاالب1مهرانایالمقالی بافی1629

1630

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای 

زردالن بیامن
بانک کشاورزی

گوهر صفایی 

پیامن
سازمان امور عشایر ایران204204

1631

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200لطیف آلودبانک کشاورزیملکشاهی داراب اباد1ملکشاهیایالم

1ملکشاهیایالمپرورش دام1632
ایالم ملکشاهی 

گنبدپیرمحمد
بانک کشاورزی

لطیف 

پیرمحمدی فرد
وزارت جهاد کشاورزی400400

1633
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای جوب 

گوهر علیا
سازمان امور عشایر ایران200200لطیف چولکیصندوق کارآفرینی امید

1634

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم
لطیف عباسی 

یکتا
سازمان امور عشایر ایران200200

1635
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیایالم ایوان شیرزول1ایوانایالم

لطیف فالمرزی 

گامیشان
سازمان امور عشایر ایران200200

1636
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی180180لطیف محمدیانصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه ورگر1آبدانانایالم

1637

پرورش میش 

 75داشتی 

راسی

1ملکشاهیایالم
ملکشاهی روستای قلعه 

جوق
سازمان امور عشایر ایران500500لقمان ارغندبانک کشاورزی



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 

1638

تولید 

MDمحصوالت

F

10ایالمایالم
جاده 10ایالم کیلومتر

کرمانشاشهرک صنعتی ایالم
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900لیدا عزیزپوربانک توسعه تعاون

1639
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال پویهصندوق کارآفرینی امیدروستای دشت چمران1دره شهرایالم

1640
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال خدامرادیصندوق کارآفرینی امیدروستای چمژاب1دره شهرایالم

1دهلرانایالمپرورش قارچ1641
شهرستان دهلران روستای 

کاور
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال دوستیصندوق کارآفرینی امید

1642
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال صالحیانصندوق کارآفرینی امیدروستای بهمن آباد1دره شهرایالم

100100لیال عبداشازادهصندوق کارآفرینی امیدروستای میان تنگ2ملکشاهیایالمعبابافی1643
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1644
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی300300لیال علی زادهصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه ورگر1آبدانانایالم

200200لیال عهدیصندوق کارآفرینی امیدروستا بان رحمان1مهرانایالمگلیم بافی1645
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1646
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال کاظم زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ مکان2دره شهرایالم

1647

خیاطی 

لباسهای بومی 

محلی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
صندوق کارآفرینی امید

لیال مطهریان 

نسب
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1648
کشت گل 

نرگس
1دره شهرایالم

ایالم دره شهر ماژین 

روستای شهید باهنر
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال میر مقدمصندوق کارآفرینی امید

1649
خیاطی نازک 

دوزی
1ملکشاهیایالم

شهرستان ملکشاهی - ایالم 

گنبد پیر محمد- 
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300لیال ناصری پورپست بانک

1650
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی300300لیال نورمحمدیبانک کشاورزیروستای گل زرد1دره شهرایالم



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 

500500لیال یاری زالنبانک توسعه تعاوندهستان سراب- ایوان- ایالم1ایوانایالمگلیم بافی1651
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1652
گلیم بافی نقش 

برجسته
400400لیلی علی بیگیبانک توسعه تعاونایالم چالسرا1ایالمایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ملکشاهیایالمقالی بافی1653
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیلی غالمیبانک توسعه تعاون

1654

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
استان ایالم روستای هفت 

چشمه خیابان سیدالشهدا
سازمان امور عشایر ایران200200لیمو کاکاییانبانک کشاورزی

1655
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204ماشاءاله رحیمیبانک کشاورزیروستای چشمه شیرین-بدره1بدرهایالم

1656
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی270270ماشااهلل امریصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای سرپله1آبدانانایالم

1657

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250ماشااله مرادیصندوق کارآفرینی امید

1658
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

- ایالم شهرستان چرداول 

روستای چم -بخش شباب

قوله

بانک کشاورزی
ماه سلطان 

احمدی
سازمان امور عشایر ایران204204

1659
 )سوپر مارکت 

(روستا
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مجتبی ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدشهرک اسالمیه-مهران 2مهرانایالم

1660

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250مجتبی احمدیصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمآرماتور بندی1661
ملکشاهی روستای قلعه 

جوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مجتبی ارماندهصندوق کارآفرینی امید

1662
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

آبدانان روستای گنداب 

منطقه سیاخانی
وزارت جهاد کشاورزی150150مجتبی پناهیصندوق کارآفرینی امید



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 

1663

تامین مواد 

اولیه ، ، خط 

تولید شرکت 

ایالم آسا

7ایالمایالم
ایالم شهرک صنعتی ششدار 

9بلوار کارگر کارگر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت94909490مجتبی پیرحیاتیبانک توسعه تعاون

1664

اقامتگاه بوم 

دهکده )گردی 

(آرین

1چرداولایالم
ایالم چرداول هلیالن 

روستای کالته
500500مجتبی جلیلیانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1665

پرورش میش 

داشتی 

رأسی 40

عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250مجتبی رفیعیصندوق کارآفرینی امیددهلران روستای حاظرمیل1دهلرانایالم

1666
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان توسیه1ایوانایالم

مجتبی زارعی 

منش
سازمان امور عشایر ایران200200

1667
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204مجتبی فاضلیبانک کشاورزیروستای آبهر پایین-بدره1بدرهایالم

1668

طرح پرواربندی 

گوساله 

 راسی45دورگه

وزارت جهاد کشاورزی13501350مجتبی محمدیبانک کشاورزیدهلران2دهلرانایالم

1669
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200مجتبی معصومیصندوق کارآفرینی امید-کارزان- سیروان -ایالم 1سیروانایالم

1670
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204مجتبی منتیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم



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 

1671

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

بانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم
مجتبی 

میردریکوند
سازمان امور عشایر ایران204204

1672
درود گری 

وکابینت سازی
بانک توسعه تعاونروستای کزآباد-هلیالن 2چرداولایالم

مجتبی میری 

احمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1673

بازیافت مواد 

پالستیکی و 

آهن آالت و 

بسته بندی

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000مجتبی نادریپست بانکایوان روبروی روستای داراب4ایوانایالم

1674
پرورش گاو 

دورگ شیری
2بدرهایالم

ایالم شهرستان بدره 

روستای جابر
وزارت جهاد کشاورزی400400مجتبی نوریبانک کشاورزی

1675
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مجتبی هاشمیانصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

1676

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

سرابباغ
سازمان امور عشایر ایران200200مجید امیدیصندوق کارآفرینی امید

1677
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مجید دانیاریصندوق کارآفرینی امیدروستای هواسعلی1دره شهرایالم

1678
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

چمژیه
سازمان امور عشایر ایران200200مجید شفیع نیابانک کشاورزی

1679

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم چوار شهرک شهید 

رجایی
سازمان امور عشایر ایران200200مجید کرمیصندوق کارآفرینی امید

1680
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200مجید کرمیبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران200200مجید ناصری فردبانک کشاورزیمهران روستای چنگوله1مهرانایالمپرورش گوسفند1681

1چرداولایالمتیرچه و بلوک1682
بخش -شهرستان چرداول

روستای سامان-هلیالن
بانک توسعه تعاون

مجید نوروزی 

سامان
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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وزارت جهاد کشاورزی13501350مجید یاسمیبانک کشاورزیمیرعلمدار- ایوان - ایالم 3ایوانایالمگوساله پروراری1683

1چرداولایالمحصیر بافی1684
- هلیالن - چرداول - ایالم 

روستای چشمه ماهی
بانک توسعه تعاون

محترم نوری 

جوبشهر
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1685
کارگاه چرم 

دوزی
100100محدثه یاریصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای گالن2مهرانایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1686
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200محسن اصلمرزصندوق کارآفرینی امیدروستای دشت آباد1دره شهرایالم

1687
سیلوی ذخیره 

سازی گندم
20دهلرانایالم

-دشت عباس-دهلران-ایالم

روستای ولی عصر
وزارت جهاد کشاورزی6500035000محسن رویشدیبانک کشاورزی

1688

ایجاد باجه 

پست )بانکی 

(بانک

1دره شهرایالم
شهرستان دره -استان ایالم

روستای ارمو-شهر
600600محسن زینی وندپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1689
پرورش دام 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200محسن سراولیصندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای سرابباغ1آبدانانایالم

1690
 راس 30پرورش

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204محسن شیرولیبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1691
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران487487محسن صفرخواهبانک کشاورزیهفت چشمه- ایالم1ایالمایالم

3ایالمایالممرغداری1692
-روستای قجر-ایالم

مرغداری محسن غیاثی
وزارت جهاد کشاورزی800800محسن غیاثیپست بانک

1693

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم بخش چوار روستای 

گلزار
بانک کشاورزی

محسن فیض 

الهی
سازمان امور عشایر ایران200200

1694
تعمیرگاه 

موتورسیکلت
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300محسن کرمیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چاالب2مهرانایالم



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 

1695
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

چشمه رمضان
سازمان امور عشایر ایران300300محسن کهزادیصندوق کارآفرینی امید

1696
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100محسن لطفیصندوق کارآفرینی امید

1697
فرآوردهایی 

لبنیاتی
1چرداولایالم

چرداول روستای پشته 

میوله علیا
وزارت جهاد کشاورزی500500محسن نامداریصندوق کارآفرینی امید

1698
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد احمدیبانک توسعه تعاونایوان کالن3ایوانایالم

1699

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200محمد اربینبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

1700
فروشگاه مواد 

غذایی بین راهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300محمد ازوارصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چاالب1مهرانایالم

1701
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای کلی کلی
سازمان امور عشایر ایران200200محمد اسدیصندوق کارآفرینی امید

1702
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200محمد امامیبانک کشاورزیملکشاهی روستای خوشادول1ملکشاهیایالم

1703
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200محمد ایجگ پوربانک کشاورزی

1704

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای -زرین آباد-دهلران

بهرام آباد
سازمان امور عشایر ایران250250محمد بازیارصندوق کارآفرینی امید

1705
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200محمد باقری نیابانک کشاورزیروستای علیگه- ایوان1ایوانایالم

1706
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200محمد برفیبانک کشاورزیروستای دشت آباد1دره شهرایالم



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 

1707
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

بخش کارزان روستای 

چشمه خزانه

سازمان امور عشایر ایران204204محمد جعفربیگیبانک کشاورزی

1708
پرورش میش 

داشتنی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

گنجوان
بانک توسعه تعاون

محمد جعفری 

فرد
سازمان امور عشایر ایران488488

1709
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204محمد جوادیبانک کشاورزیابهرپایین-بدره1بدرهایالم

1710
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی255255محمد چراغیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه هوکک1آبدانانایالم

1711

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200محمد چشفرصندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای انجیره1آبدانانایالم

1712

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

انجیره
سازمان امور عشایر ایران200200محمد چشفرصندوق کارآفرینی امید

1713
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای چشمه شیرین-بدره1بدرهایالم

محمد چهاری 

نهال
سازمان امور عشایر ایران204204

1714
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

بان زیارت
سازمان امور عشایر ایران300300محمد حاجی زادهبانک کشاورزی

پست بانکروستای فاطمیه _ایالم4ایالمایالمتولید فلنج فلزی1715
محمد حسین 

جوکار
وزارت صنعت، معدن و تجارت1761700

1716

پرورش 

 30گوسفند 

راسی

بانک کشاورزیمهران روستای نادر آباد1مهرانایالم
محمد حسین 

عماری
سازمان امور عشایر ایران200200

1717

فروش 

محصوالت 

فرهنگی

1دهلرانایالم
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محمد حسینیصندوق کارآفرینی امید



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 

1718

واحد گوساله 

پرواربندی 

راس45

4ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
وزارت جهاد کشاورزی24752475محمد خلیلیبانک کشاورزی

1719
کشت گل 

نرگس
بانک کشاورزیماژین1دره شهرایالم

محمد داود 

شمسی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1720
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد رحیمیبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

1721
پرورش 

بلدرچین
وزارت جهاد کشاورزی16001600محمد رحیمیبانک کشاورزیایالم روستای اوه زا3ایالمایالم

1722

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم
محمد رضا 

فتاحی زاده
سازمان امور عشایر ایران204204

1723
پروار بندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی480480محمد رضا نیازیبانک کشاورزیروستای هاشم آباد1دره شهرایالم

1724
پرورش میش 

راسی76داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200محمد رواقبانک کشاورزیایالم چرداول روستای وارگه1چرداولایالم

1725
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200محمد زوالیصندوق کارآفرینی امیدایوان- ایالم1ایوانایالم

1726
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد زینی وندصندوق کارآفرینی امیددره شهر ماژین1دره شهرایالم

1727

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای تم - دهلران-ایالم

تم آب
سازمان امور عشایر ایران250250محمد سبزیصندوق کارآفرینی امید

1728
ایستگاه تلقیح 

مصنوعی
وزارت جهاد کشاورزی800800محمد سلطانیبانک کشاورزیشهرک قدس2ایالمایالم

1729
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران255204محمد سلطانیبانک کشاورزیروستای وحدت آباد1دره شهرایالم



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 

1730
پرورش میش 

داشتی
1آبدانانایالم

ابدانان روستای گل گل 

سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200محمد شادیبانک کشاورزی

1731
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد شمسیبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

وزارت ورزش و جوانان600600محمد صادقیصندوق کارآفرینی امیدچرداول روستای زنجیره علیا1چرداولایالمباشگاه ورزشی1732

1733
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چشمه پهن
سازمان امور عشایر ایران200200محمد صالحیبانک کشاورزی

1734
پرورش مرغ 

گوشتی
4سیروانایالم

روستای -- سیروان- ایالم

ورمیان
بانک کشاورزی

محمد عباسی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1735

انبارداری و 

نگهداری 

محصوالت 

کشاورزی 

توسط سیلوی 

غالت

وزارت جهاد کشاورزی700700محمد علی آلوسبانک کشاورزیشهرک اسالمیه2مهرانایالم

1736
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

داراب آباد
بانک کشاورزی

محمد علی 

باستان
سازمان امور عشایر ایران200200

1737
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

محمد علی 

دوستانی
سازمان امور عشایر ایران204204

1738

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم
محمد علی 

زیبرم جوانمرد
سازمان امور عشایر ایران200200

1739

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم
محمد علی 

فاضلی
سازمان امور عشایر ایران200200

1740
خدمات 

خودرویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350محمد علی یاریصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای گالن3مهرانایالم



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 

1741
سوپر مارکت و 

مواد غذایی
2ملکشاهیایالم

ملکشاهی روستای دول 

کبود خوشادول
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300محمد علیزادصندوق کارآفرینی امید

1742

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200محمد عهدیبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

1743

مرغداری 

هزار قطعه 10

ای

وزارت جهاد کشاورزی960960محمد فتحیبانک کشاورزیایالم ایوان روستای چاالنچی6ایوانایالم

1744
جوشکاری لوله 

های کشاورزی
1دهلرانایالم

دهلران روستای گوراب 

پایین
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300محمد فیض الهیصندوق کارآفرینی امید

1745
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200محمد کارگرصندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای قدح1آبدانانایالم

1سیروانایالمپرورش گوسفند1746

بخش -شهرستان سیروان

روستای حسن -کارزان

گاوداری

سازمان امور عشایر ایران204204محمد کرم بیگیبانک کشاورزی

1747
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیشهرستان بدره1بدرهایالم

محمد کریم 

صفری
سازمان امور عشایر ایران204204

1748
پرورش میش 

داشتی عشایری
سازمان امور عشایر ایران250250محمد گرگیصندوق کارآفرینی امیدزرین آباد- دهلران- ایالم1دهلرانایالم

2ملکشاهیایالمکافی نت1749
شهرستان ملکشاهی - ایالم 

گنبد پیر محمد- 
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400محمد مجیدیپست بانک



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 

1750

گوساله گوشتی 

 راسی 42

پرواربندی )

(گوساله

3ایالمایالم

ایالم روستای چشمه کبود 

خیابان ولیعصر کوچه 

فرهنگ

وزارت جهاد کشاورزی750750محمد محمدیبانک کشاورزی

1751
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای سراب
سازمان امور عشایر ایران204204محمد محمدیانبانک کشاورزی

1752
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204محمد مراد همتیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم

1753
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200محمد مرادخانیبانک کشاورزی

1754
پرورش 

گیاههان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد معصومیبانک کشاورزیدره شهر روستای فاضل اباد1دره شهرایالم

1755
پرورش 

گیاههان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد معصومیبانک کشاورزیدره شهر روستای فاضل اباد1دره شهرایالم

1756
پرواربندی بره 

 راسی200
2بدرهایالم

- شهرستان بدره - ایالم 

روستای آبچشمه
وزارت جهاد کشاورزی24802480محمد منتیبانک کشاورزی

1757
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

محمد مهدی 

تقوی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1758
هرروستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید

محمد مهدی 

صفایی
صندوق کارآفرینی امید240240

صندوق کارآفرینی امیدچرداول روستای زنجیره1چرداولایالمبوم گردی1759
محمد موسی 

بیگی
850850

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1760

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

-بخش زرین اباد. دهلران 

روستای چم سرخ

سازمان امور عشایر ایران250250محمد موالئیصندوق کارآفرینی امید

1761
گاوداری شیری 

 راس20
4ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گل زرد
بانک کشاورزی

محمد میرزایی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1762
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستا بان رحمان1ملکشاهیایالم

محمد ناصر 

ناصرزاده
سازمان امور عشایر ایران200200

1763
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204محمد نقی آبلیبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

1764
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200محمد نوریبانک کشاورزی

500500محمد نیازیصندوق کارآفرینی امیددره شهر روستای مراد آباد2دره شهرایالمبوم گردی1765
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1766
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200محمد یاسمیبانک کشاورزینهرغالم ویس- ایوان-ایالم1ایوانایالم

1767
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدکل سفید1دره شهرایالم

محمدجافر 

هاشمی فر
وزارت جهاد کشاورزی200200

1768

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم
محمدجعفر 

حسنی
سازمان امور عشایر ایران200200

1769
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدابدانان مورموری1آبدانانایالم

محمدجواد 

شریفی
سازمان امور عشایر ایران200200

1770

استارت آپ 

فروش 

محصوالت 

ارگانیک

5ایالمایالم
ایالم، بخش چوار، روستای 

حاج بختیار
پست بانک

محمدجواد 

صیادی
29501500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1771

مرغداری 

هزار قطعه 10

ای

بانک کشاورزیایوان روستای ساتیان6ایوانایالم
محمدحسین 

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی960960

1772

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم
محمدحسین 

فاضلی
سازمان امور عشایر ایران200200

1773
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیایالم میشخاص منطقه گاوز1ایالمایالم

محمدحسین 

نصیری پور
سازمان امور عشایر ایران200200

1بدرهایالمماهی در قفس1774
روستای شهرک -بدره

ولیعصر
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا دیده 

بان
وزارت جهاد کشاورزی600600

1775
پرورش دام 

سبک
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

چمن
سازمان امور عشایر ایران200200محمدرضا روهندهبانک کشاورزی

1776
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

سجادی نیا
سازمان امور عشایر ایران200200

1777
خدمات رایانه 

ای و اینترنتی
پست بانکروستای چالسرا1ایالمایالم

محمدرضا 

صفربگی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1778
پرورش ماهی 

در قفس
1بدرهایالم

- شهرستان بدره - ایالم 

سد سیمره بدره
وزارت جهاد کشاورزی600600محمدرضا غالمیپست بانک

1779
خدمات چاپ و 

ساخت تابلو
5ایالمایالم

روستای چالسرا نبش کوچه 

شهید حمیدرضا مالیی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی50003600محمدرضا فیلیپست بانک

1780
گاو شیری 

 راسی100
بانک کشاورزیایالم روستای چالسرا1ایالمایالم

محمدرضا 

قدمخیری
وزارت جهاد کشاورزی56005600

1781
پرواربندی 

گوسفند
سازمان امور عشایر ایران300300محمدرضا کاظمیصندوق کارآفرینی امیدایالم روستای چالسرا1ایالمایالم

1782
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

سیاب درویش
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

ملکشاهی 

کناریوند

سازمان امور عشایر ایران200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1783
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قرجلگان
بانک کشاورزی

محمدعلی 

صارمی نژاد
سازمان امور عشایر ایران200200

1784
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیسیروان روستای هیوند1سیروانایالم

محمدعلی کاظم 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران204204

1سیروانایالمپرورش گوسفند1785
بخش -شهرستان سیروان

روستای قنات اباد-کارزان
سازمان امور عشایر ایران490490محمدنصور فیضیبانک کشاورزی

1786
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200محمدنظر نرگسیبانک کشاورزیروستای نرگسی-ایوان- ایالم1ایوانایالم

1787
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200محمدیار پاشاییبانک کشاورزیایالم ایوان دویران علیا1ایوانایالم

1788
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

محمود حسین 

زاده
سازمان امور عشایر ایران255204

1789

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250محمود حق نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای تختان-دهلران-ایالم1دهلرانایالم

1790

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200محمود کلوندیبانک کشاورزیشهرک اسالمیه1مهرانایالم

1791
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سازمان امور عشایر ایران200200محمود محمودیبانک کشاورزی

1792

پرورش 

 30گوسفند 

راسی

1مهرانایالم
مهران روستای سرتنگ 

زعفرانی
سازمان امور عشایر ایران200200محمود ملکیبانک کشاورزی

1793

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200محمود مهریصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه عشایری مژاره1آبدانانایالم
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1794
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیبدره روستای تلخاب1بدرهایالم

مختار مهرعلی 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران204204

1795

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای -زرین آباد- دهلران

سرکمر
سازمان امور عشایر ایران250250مراد باقریصندوق کارآفرینی امید

1796
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500مراد بساطیبانک کشاورزیروستای عباس آباد2دره شهرایالم

1797

خرید 

یکدستگاه 

کمباین

2ایالمایالم
ایالم جعفراباد میش خاص 

بخش سیوان
وزارت جهاد کشاورزی18601860مراد پالودهبانک کشاورزی

1798

سرمایه در 

گردش 

مرغداری 

20000گوشتی 

4چرداولایالم
روستای - چرداول - ایالم 

گلمه
وزارت جهاد کشاورزی18001800مراد پری زادهبانک کشاورزی

1799
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

سیاب درویش
سازمان امور عشایر ایران200200مراد تاراتبانک کشاورزی

1800
پرورش میش 

داشتی عشایری
1دهلرانایالم

بخش مرکزی - دهلران

روستای تم تم آب
سازمان امور عشایر ایران250250مراد رضاییصندوق کارآفرینی امید

1801
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200مراد زعفرانی فردبانک کشاورزی

1802
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

چشمه رمضان
سازمان امور عشایر ایران200200مراد کهزادیبانک کشاورزی

1803
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204مراد محمدیبانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

1سیروانایالمدامداری1804
- شهرستان سیروان- ایالم

روستای کلی کلی
سازمان امور عشایر ایران490490مراد معصومیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1805
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مرتضی روحیصندوق کارآفرینی امیدایالم روستای چشمه کبود1ایالمایالم

1806

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیروستای چنگوله1مهرانایالم
مرتضی محمدی 

عزیز آبادی
سازمان امور عشایر ایران200200

500500مرجان یاریبانک توسعه تعاونروستای جعفر آباد2دره شهرایالمخانه بوم گردی1807
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1808
پروار بندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی560560مرحمت اوالدبانک کشاورزیروستای وزیر آباد1دره شهرایالم

1809
پرورش میش 

داشتی
3چرداولایالم

شهر - چرداول - ایالم 

روستای - آسمان آباد 

طهماسب علیا

بانک توسعه تعاون
مرزبان سلیمان 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی18501850

1810
تولیدات چرمی 

دست دوز
1ملکشاهیایالم

ایالم ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
100100مرضیه تافتهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1811
معرق کاری 

چوب
صندوق کارآفرینی امیدایوان روستای سراب1ایوانایالم

مرضیه جوادی 

زاده
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه رضاییبانک توسعه تعاونروستای چنگوله1مهرانایالمقالی بافی1812

2ملکشاهیایالمنانوایی1813
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مرضیه میرزاییصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مروارید جاسمیبانک توسعه تعاونروستای چاالب- مهران 2مهرانایالمقالی بافی1814

2چرداولایالمگاو شیری1815

ایالم شهرستان چرداول 

بخش زاگرس روستای نور 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی758758مروت مرادیپست بانک

1816
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

آبدانان روستای شهرک 

هزارانی
وزارت جهاد کشاورزی7575مرید قاسمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم باولک زادهپست بانکملکشاهی روستای باولک1ملکشاهیایالمقالیبافی1817
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1818
هرروستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید240240مریم بهرامیصندوق کارآفرینی امید

1819
سازنده تولیدات 

دست دوز نمدی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
200200مریم پوزشصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایالمایالمقالی بافی1820
شهرستان ایالم روستای 

چالسرا ک شهید فتحی زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم تاراسصندوق کارآفرینی امید

1821
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم تیموریصندوق کارآفرینی امیدروستای سرخ آباد1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم جعفرنیاپست بانکروستای چاالب- مهران 1مهرانایالمکیف دوزی1822

1823

تولید نان 

-بستنی قیفی 

مشعلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت19001900مریم چولکیصندوق کارآفرینی امیدایوان روستای دوبیران علیا4ایوانایالم

1824

صندوق خرد 

زنجیره )محلی 

(سفلی 

30چرداولایالم
چرداول روستای زنجیره 

سفلی
صندوق کارآفرینی امید200200مریم حبیبیصندوق کارآفرینی امید

1825
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم خیریصندوق کارآفرینی امیدروستای سرورآباد1دره شهرایالم

1826
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150مریم رادمرصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه ورگر1آبدانانایالم

400400مریم رحیمیبانک توسعه تعاونایالم چالسرا ک شهید بارکی1ایالمایالمگلیم بافی1827
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1828
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

مریم رضایی 

چگنی
وزارت جهاد کشاورزی120120

1829
دفتر پیشخوان 

خدمات دولت
3دره شهرایالم

ایالم دره شهر روستای ارمو 

خ جمهوری اسالمی
پست بانک

مریم زینی وند 

مقدم
220220

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



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 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم شیخیبانک توسعه تعاونروستای شهرک اسالمیه1مهرانایالمتولیدی پوشاک1830

1831
تولید لحاف 

وتشک دوزی
1مهرانایالم

ایالم ملکشاهی روستای بان 

رحمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مریم عزیزیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای هفت چشمه1ایالمایالمقالی بافی1832
مریم علی 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت340100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم غالمیبانک توسعه تعاونروستای دشت اکبر1دهلرانایالمکارگاه قالیبافی1833

1چرداولایالمگلیم بافی1834
روستای - چرداول - ایالم 

زنجیره علیا
100100مریم فالحیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1835
خانه بوم گردی 

نورآباد
3چرداولایالم

- شهرستان چرداول- ایالم

روستای - بخش بالوه تره

نورآباد

720720مریم قاسمیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ملکشاهیایالمخیاطی1836
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مریم قنبریصندوق کارآفرینی امید

1837

طراحی و 

دوخت انواع 

لباس های 

سنتی و مدرن 

زنانه و بچگانه

2ایالمایالم
خ - روستای فاطمیه - ایالم

بن بست عدالت-شهید یاری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مریم کاوهبانک توسعه تعاون

1838
چیق بافی 

(چیت بافی)
100100مریم کاله پهنصندوق کارآفرینی امیدروستای هفت چشمه1ایالمایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1839
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100مریم محمدیصندوق کارآفرینی امید

1840
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم نبوی نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای فرهادآباد1دره شهرایالم

1841
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

بان سرو
سازمان امور عشایر ایران200200مریم نوروزیبانک کشاورزی



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 باولگ3ملکشاهیایالمکارگاه قالیبافی1842
مریم نوروزی 

نسب
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1843
تولید انواع 

کیک و کلوچه
4چرداولایالم

ایالم چرداول روستای 

زنجیره سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500مریم نوریانبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مژده دارابیبانک توسعه تعاونروستای وحدت- دهلران1دهلرانایالمقالیبافی1844

1845
 30پرورش 

راس دام داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204مستانه نظری نیابانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

1846
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
صندوق کارآفرینی امید

مسعود سلمان 

زاده
سازمان امور عشایر ایران200200

1847

مرکز ارایه و 

پشتیبانی 

سرویس های 

ارتباطی و رایانه 

ای

10ایالمایالم
روستای - روستای گله جار 

راه سفید
93007800مسعود صیدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1848
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مسعود نوروزیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای انجیره1آبدانانایالم

وزارت جهاد کشاورزی500500مسعود هواسیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند1849

1850
موسسه خدمات 

کامپیوتری
1ایالمایالم

- شهرستان ایالم - ایالم 

روستای هفت چشمه
پست بانک

مسعود یعقوب 

بیگی
420420

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1851
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای جوب -ایوان-ایالم 

گوهر
سازمان امور عشایر ایران200200مسلم چولکیبانک کشاورزی

1852

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200مسلم خوش نگاربانک کشاورزیایالم چوار روستای برجعلی1ایالمایالم



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 

1853
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مسلم ستاریبانک کشاورزیروستای فرهادآباد1دره شهرایالم

5چرداولایالمانبار علوفه1854
روستای - چرداول - ایالم 

طاق گاورین
وزارت جهاد کشاورزی32003200مسلم فتاحیبانک کشاورزی

1855
چیق بافی 

(چیت بافی)
2مهرانایالم

ایالم شهرستان مهران 

روستایی چاالب
صندوق کارآفرینی امید

مصریه خاتم 

بدست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1856

طرح خرید و 

راه اندازی 

خودپرداز و 

: سایل جانبی 

دوربین و 

دزدگیر در دفتر 

خدمات بانکی 

روستای کله 

جوب کارزان 

جهت خدمت 

به بخش کارزان

1سیروانایالم
- بخش کارزان - سیروان 

روستای کله جوب
500500مصطفی آقاییپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1857

پرواربندی 

 45گوساله 

رأسی

3ایوانایالم
روستای - ایوان - ایالم 

باباگیر
وزارت جهاد کشاورزی800800مصطفی جعفریبانک کشاورزی

1858
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

مصطفی حسن 

زاده
سازمان امور عشایر ایران500500

1859
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مصطفی عدالتیصندوق کارآفرینی امیدابدانان شهرک هزارانی1آبدانانایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مصطفی کرمیبانک توسعه تعاونایالم شهرک قدس4ایالمایالمقالیبافی1860

1861
خرید کمباین 

جاندیر
وزارت جهاد کشاورزی20302030مصطفی کریمیبانک کشاورزیآبدانان روستای ژیور3آبدانانایالم



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 

1862
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مصطفی مرادزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

1863

تولیدتیرچه 

وبلوک وقطعات 

بتونی

2سیروانایالم
سیروان روستای جوبدراز 

میرزابیگی
پست بانک

مصطفی 

میرزابیگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت617617

1864
کشت گل 

نرگس
1دره شهرایالم

ایالم دره شهر ماژین 

روستای شهید باهنر
وزارت جهاد کشاورزی200200مصطفی نادریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی504504مصیب موالئیبانک کشاورزیروستای مهدی آباد2دره شهرایالمپرورش گوسفند1865

1866
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204مظفر محمدیبانک کشاورزیبدره روستای گله دار1بدرهایالم

1867
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای نثار مله 

ماران
سازمان امور عشایر ایران204204مظلوم رستم پوربانک کشاورزی

1868

کارگاه تولیدات 

چرمی دست 

دوز

صندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای پشت قلعه1آبدانانایالم
معصومه 

جانمحمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه حیدریبانک توسعه تعاونروستای چنگوله1مهرانایالمقالی بافی1869

پست بانکزنجیره علیا-چرداول-ایالم6چرداولایالمحصیربافی1870
معصومه حیدری 

زادی
575200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100معصومه رحیمیبانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمگلیم برجسته1871
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1872
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200معصومه زاغیبانک کشاورزیایالم ایوان روستای خرابانان1ایوانایالم

1873
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

معصومه زینی 

وند مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1874
چیق بافی 

(چیت بافی)
صندوق کارآفرینی امیدروستای هفت چشمه1ایالمایالم

معصومه شکر 

بیگی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرانایالمدوخت البسه1875
ایالم شهرستان مهران 

روستای چاالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه شکیببانک توسعه تعاون

500500معصومه عباسیصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد2دره شهرایالمبوم گردی1876
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1877
پرورش 

(تن3)قارچ
وزارت جهاد کشاورزی150150معصومه محمدیبانک کشاورزیروستای بیشه دراز. دهلران2دهلرانایالم

بانک توسعه تعاونروستای گرز لنگر2دره شهرایالمخانه بوم گردی1878
معصومه 

محمودی
350350

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایالمایالمخیاطی1879
ایالم بخش چوار روستای 

گره چقا
پست بانک

معصومه 

محمودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1880

گلیم 

نقش )بافی

(برجسته

2مهرانایالم
مهران روستای گالن - ایالم 

پشت رستوران یزدانی
100100معصومه ناصریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1881
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200معینی زینیوندصندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

1882

بوم گردی 

احداث واحد 

جهت اسکان 

 (اجاره )موقت 

گردشگران با 

تجهیزات کامل 

همراه  )رفاهی 

با صرف 

صبحانه ، نهار و 

(شام 

500500مقداد بیگ زادهبانک توسعه تعاونروستای بیشه دراز3دهلرانایالم
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1883
پرورش مرغ 

بومی
صندوق کارآفرینی امیدایالم چرداول روستای گلمه1چرداولایالم

ملوس هاشم 

بیگی
وزارت جهاد کشاورزی100100



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 

1884
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای 

حصارشاوه
سازمان امور عشایر ایران200200ملوک رضاییصندوق کارآفرینی امید

1885
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی300300ملیحه حیدریصندوق کارآفرینی امیدفرهان اّباد-آبدانان1آبدانانایالم

1ملکشاهیایالمسیاه چادر بافی1886
ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
صندوق کارآفرینی امید

ملیحه صمدی 

مقدم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1887
کشت گل 

نرگس
1دره شهرایالم

ماژین -دره شهر -ایالم 

روستای کولکنی
وزارت جهاد کشاورزی200200ملیحه طاهریبانک کشاورزی

1888
پرواربندی 

گوساله دو رگ
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
وزارت جهاد کشاورزی450450منت علی نوریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی400400منزه قاسمیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند1889

1890
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

آبدانان روستای شهرک 

هزارانی
وزارت جهاد کشاورزی150150منصور امیدیصندوق کارآفرینی امید

1891

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای سرکمر
سازمان امور عشایر ایران250250منصور باقریصندوق کارآفرینی امید

1892
مرغداری 

گوشتی
3بدرهایالم

روستای - شهرستان بدره 

آبهر
بانک کشاورزی

منصور پیره 

زادیان
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1893
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1چرداولایالم

- ایالم چرداول اسمان آباد

روستای جانجان
سازمان امور عشایر ایران200200منصور رزمگیربانک کشاورزی

1894
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
بانک کشاورزی

منصور سلمان 

زاده
سازمان امور عشایر ایران200200

1895
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
صندوق کارآفرینی امید

منصور قیصر 

بیگی
وزارت جهاد کشاورزی100100



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1896
پرورش میش 

راسی76داشتی
1چرداولایالم

ایالم چرداول هلیالن 

روستای سامان
بانک کشاورزی

منصور منصوری 

اقدم
سازمان امور عشایر ایران204204

1897
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران255255منصوره عزیزیبانک کشاورزیروستای وحدت آباد1دره شهرایالم

1898
میش داشتی 

 راسی70
سازمان امور عشایر ایران300300منظر بساطیصندوق کارآفرینی امیدروستای قجر- ایالم 1ایالمایالم

1ایالمایالمقالیبافی1899
ایالم بخش چوار روستای 

پاچم ده هارون
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منظر جعفریبانک توسعه تعاون

1900
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500منوچهر بهاروندبانک کشاورزیروستای دشت چمران1دره شهرایالم

1901

مرغداری 

هزار 20گوشتی 

قطعه ای

5مهرانایالم
ایالم مهران صالح آباد 

منطقه زراعی دهلبان
بانک کشاورزی

منوچهر سلطانی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی18001800

1902
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200منوچهر شکریانصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای خرابانان1ایوانایالم

1903

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم میشخاص روستای 

زردالواباد
بانک کشاورزی

منوچهر 

صیدباقری
سازمان امور عشایر ایران204204

1904

پرورش گاو 

شیری دو رگ 

 راس16

2بدرهایالم
ایالم شهرستان بدره بخش 

مرکزی روستای جابر
وزارت جهاد کشاورزی400400منوچهر نوریبانک کشاورزی

1905
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200منور رمضانیصندوق کارآفرینی امیدروستای بن باباجان1دره شهرایالم

1ایالمایالمقالی بافی1906
استان ایالم شهرستان ایالم 

روستای چالسرا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منور ملکیبانک توسعه تعاون
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1907
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی120120منیر اوالدصندوق کارآفرینی امیدروستای چمژاب1دره شهرایالم

1908
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200منیر زینی وندصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

1ملکشاهیایالمخیاطی1909
ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200منیره کرمیصندوق کارآفرینی امید

1910

بسته بندی 

انواع )آجیل

(تخمه

2ایالمایالم
 _روستای چالسرا _ایالم

نبش کوچه کوثر
وزارت جهاد کشاورزی18401840منیره کوالبندیبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالممعرق چوب1911
ایالم ملکشاهی روستای 

گنبدپیرمحمد
100100منیره منوچهریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ایوانایالمکارگاه قالیبافی1912
استان ایالم شهرستان ایوان 

بخش زرنه
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500منیژه احمدیپست بانک

1913
آرایش وپیرایش 

زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چشمه سفید
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهتاب جلیلیانصندوق کارآفرینی امید

1914

صندوق 

خردمحلی 

هفت چشمه

صندوق کارآفرینی امید200200مهتاب رضائیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای هفت چشمه1آبدانانایالم

1915
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مهتاب رنجبریانصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

1916
آرایش و 

پیرایش زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

پاریاب
صندوق کارآفرینی امید

مهتاب کی 

خدایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250

1917
لوله کشی گاز 

خانگی و تجاری
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی شهر دلگشا 

روستای باولک
وزارت صنعت، معدن و تجارت500400مهدی انگاشتهپست بانک

1918
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی180180مهدی آزادیصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

1919
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مهدی باقری نیاصندوق کارآفرینی امیدروستای علیگه- ایوان- ایالم1ایوانایالم
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1920
پرورش میش 

 راسی30داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مهدی جانداردبانک کشاورزیدره شهر روستای کله جوب1دره شهرایالم

1921

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

بانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم
مهدی حاتم 

بهاروند
سازمان امور عشایر ایران204204

1922
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدروستای زرنه- ایوان- ایالم1ایوانایالم

مهدی حسن 

پورزرنه
سازمان امور عشایر ایران200200

1923

تعاونی 

زنبورداری 

زرین عسل 

دهکده

2ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
وزارت جهاد کشاورزی560560مهدی حسینیبانک کشاورزی

1924
تاسیس کارگاه 

قلم زنی
2مهرانایالم

- شهرک اسالمیه - مهران 

خیابان رسالت
صندوق کارآفرینی امید

مهدی حیدری 

نژاد
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1925
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی داراییصندوق کارآفرینی امیدروستاس اسالم آباد1دره شهرایالم

1926
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مهدی رنجبربانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

1927
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران300300مهدی روحیصندوق کارآفرینی امیدایالم روستای چشمه کبود1ایالمایالم

2سیروانایالممرغداری1928
ایالم بلوار صدوقی کوچه 

سالخورده
وزارت جهاد کشاورزی650600مهدی فالحیپست بانک

1929
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی کرم شاییصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد1دره شهرایالم

1930
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مهدی کرمی نژادصندوق کارآفرینی امیدابدانان شهرک هزارانی1آبدانانایالم
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1931
پرورش دهنده 

قارچ خوراکی
4ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
وزارت جهاد کشاورزی900900مهدی مامیبانک کشاورزی

1932
راس 30پرورش 

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مهدی میرزاییبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

500500مهدی نظری نژادپست بانکروستای دشت آباد2دره شهرایالمبوم گردی1933
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1934

تولید نرم افزار 

در بخش 

سالمت و تولید 

محتوای 

آموزشی

3آبدانانایالم
خ -آبدانان شهرک هزارانی 

شهید آدینه
20002000مهدی نوریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1935
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مهرانگیز خاوریصندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

1936
 30پرورش 

راس دام داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204مهرانگیز رحیمیبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

2آبدانانایالمبوم گردی1937
روستای پشت -آبدانان-ایالم

قلعه
500500مهرداد تاج دینیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1938
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای گرزلنگر1دره شهرایالم

مهرداد رشیدی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی200200

1939

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیایالم چوار روستای گلزار1ایالمایالم
مهرزاد عباس 

زاده
سازمان امور عشایر ایران200200

1940
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

ملک آباد
سازمان امور عشایر ایران200200مهرعلی عبدخانیبانک کشاورزی
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1941
پرورش دام 

 راسی30داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مهرعلی نوریبانک کشاورزیفاضل اباد1دره شهرایالم

1942
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مهرناز دوستیصندوق کارآفرینی امیدروستای دلفان آباد1دره شهرایالم

1943
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مهرنوش گیالنیبانک کشاورزیروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

1944
اقامتگاه بوم 

گردی
500500مهری بیاتیبانک توسعه تعاونروستای جهاد آباد2دره شهرایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1945
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مهسا مهدی نژادصندوق کارآفرینی امیدکل سفید1دره شهرایالم

1946
خرده فروش 

پوشاک زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهناز برکیصندوق کارآفرینی امید

100100مهناز جای باشصندوق کارآفرینی امیدروستای وحدت-دهلران1دهلرانایالمحصیر بافی1947
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی160160مهناز رحمتیبانک کشاورزیملکشاهی قلعه جوق1ملکشاهیایالمپرورش بوقلمون1948

1949
کارگاه تولید 

معرق چوب
400400مهناز سلیمانیبانک توسعه تعاونآبدانان روستای گل گل2آبدانانایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1950
دوزندگی کاور 

مبلمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت470470مهناز عزیزنیاصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای وچکبود2آبدانانایالم

1951

پرورش 

گوسفندداشتی 

هشتاد راسی

2بدرهایالم
ایالم شهرستان بدره بخش 

مرکزی روستای بانهالن
وزارت جهاد کشاورزی400400مهناز مرادیانبانک کشاورزی

1952
پرواربندی 

گوساله
1چرداولایالم

- شهرستان چرداول - ایالم 

روستای - بخش هلیالن 

چشمه خورده

وزارت جهاد کشاورزی750750مهوش کرمیبانک کشاورزی
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1سیروانایالمگلیم بافی1953
بخش - شهرستان سیروان 

روستای شاه قلندر- کارزان 
100100مهین پوزشپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1954
پرورش میش 

راسی76داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200مهین جوکاربانک کشاورزیایالم چرداول روستای گدمه1چرداولایالم

1955
اقامتگاه بوم 

گردی
بانک توسعه تعاونروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

مهین حسنوند 

عموزاده
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1956
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای شهرک 

سرتنگ
سازمان امور عشایر ایران204204موسی جمشیدیبانک کشاورزی

1957

پرواربندی 

 140گوساله 

راسی

2بدرهایالم
- شهرستان بدره - ایالم 

روستای خوش قدم
وزارت جهاد کشاورزی16801680موسی حاتمیبانک کشاورزی

1958
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران255204موسی شیخه زادبانک کشاورزیروستای اسالم آباد1دره شهرایالم

1959
پروار بندی 

 راسی بره500
4ایالمایالم

چوار روستای چشمه -ایالم

سرخ
وزارت جهاد کشاورزی85007000موسی عبدیبانک کشاورزی

1960
خدمات 

اینترنت و رایانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
صندوق کارآفرینی امید

موسی فانوس 

نشان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1961
پرورش قارچ 

خانگی
وزارت جهاد کشاورزی200200موسی میرزائیبانک کشاورزیآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالم

1962
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان-ایالم

نهرغالم ویس
سازمان امور عشایر ایران200200موسی ویسیصندوق کارآفرینی امید

1963
کاشت کل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مونا محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم
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1964
چیق بافی 

(چیت بافی)
1ایالمایالم

- شهرستان ایالم - ایالم 

خ - روستای هفت چشمه 

8ولیعصر 

100100میترا کاله پهنصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1965
راس 30پرورش 

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204میثم پور بیرانوندبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1966
پرورش گاو 

شیری دو رگ
وزارت جهاد کشاورزی300300میثم محسنیبانک کشاورزیدره شهر چمکالن دلفان اباد1دره شهرایالم

1967
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

- ارکواز ملکشاهی 

ملکشاهی روستای گل گل
سازمان امور عشایر ایران200200میرآقا کریمیبانک کشاورزی

1968
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای جوب - ایوان- ایالم

گوهرعلیا
بانک کشاورزی

میرحسین 

مظفری
سازمان امور عشایر ایران200200

1969
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204میرزا گل شادیبانک کشاورزیروستای جابر-بدره1بدرهایالم

1970

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200میرعباس مامیبانک کشاورزیروستای شهرک اسالمیه1مهرانایالم

1971
تولید فوم 

ساختمانی
6ملکشاهیایالم

ناحیه  _شهرستان ملکشاهی

صنعتی ملکشاهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20791750میالد باولگ زادهپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400میالد کاکیصندوق کارآفرینی امیدروستای چاالب- مهران 1مهرانایالملوازم الکتریکی1972

1973
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200میالد نصرتیصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد1دره شهرایالم

1چرداولایالمفرش دستباف1974
-شهرستان چرداول- ایالم 

روستای شیراوند- هلیالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مینا احمدیانبانک توسعه تعاون

1975
کاشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی500500مینا آقاییبانک کشاورزیروستای بهشت آباد1دره شهرایالم
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1976

کاشت و 

پرورش گل 

نرگس

وزارت جهاد کشاورزی200200مینا پیریاییصندوق کارآفرینی امیدشیخ مکان1دره شهرایالم

250250مینا تاراتصندوق کارآفرینی امیدشهرک اسالمیه-مهران-ایالم15مهرانایالمچیت بافی1977
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1978

خدمات تعویض 

- روغن

پنچرگیری و 

فروشندگان 

الستیک

1ایالمایالم

ایالم جعفرآباد کوچه بیگ 

محمدی کوچه رجایی طبقه 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مینا فرخی زادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مینا کریمیبانک توسعه تعاونآبدانان روستای لرغه4آبدانانایالمکارگاه قالیبافی1979

1980
تابلو فرش و 

فرش دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مینا وافریبانک توسعه تعاونروستای داراب- ایوان 2ایوانایالم

1981
شهربازی 

سرپوشیده
3ایالمایالم

روستای هفت - ایالم

خیابان امام علی- چشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800مینو میرزاییصندوق کارآفرینی امید

1982

پرورش میش 

 76داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران487487ناجی فتحی زادبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

1983
پرورش گاو 

شیری
4ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
وزارت جهاد کشاورزی1900400نادر ارغندبانک کشاورزی

1984
تولید شن و 

ماسه
40دهلرانایالم

جوار - دشت عباس-دهلران 

روستای سپتون
بانک توسعه تعاون

نادر باب گپیان 

شوشتری
وزارت صنعت، معدن و تجارت88008800

1985

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد-دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250نادر مرادیصندوق کارآفرینی امید

1986
دوزندگی 

پوشاک
2مهرانایالم

ایالم شهرستان مهران 

روستای چاالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نارنج صادقیبانک توسعه تعاون

1987
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200نازار نصرتیانصندوق کارآفرینی امیدابدانان سیاه خانی1آبدانانایالم
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1988
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200نازاری مومن الواربانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

1989
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200نازطال اله نوریصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه تسمه1دره شهرایالم

1990
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200نازک فتح گنجیصندوق کارآفرینی امیدروستای بهمن آباد1دره شهرایالم

1991

تکمیل و حصار 

کشی طرح 

پرواربندی 

گوساله

وزارت جهاد کشاورزی500500ناصر شیرمحمدیبانک کشاورزیچرداول روستای دراشکفت2چرداولایالم

1992

آتلیه عکاسی و 

خدمات چاپ 

ترحیم

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500ناصر منصوریپست بانکدلگشا روستای باولک1ملکشاهیایالم

وزارت جهاد کشاورزی300300نامدار امیدیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند1993

1994
پرورش میش 

رأسی44داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200نامدار باباییانبانک کشاورزیروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

1995

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204نامدار کهزادوندبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1996
دامداری میش 

راسی40
وزارت جهاد کشاورزی400400نامدار یاراحمدیبانک کشاورزیزرانگوش-بدره1بدرهایالم

1997

پرورش میش 

 76داشتی 

رأسی

1سیروانایالم
سیروان روستای - ایالم

چشمه خزانه
سازمان امور عشایر ایران488300ناهید تمریبانک کشاورزی
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1998
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای شله کش-زاگرس
سازمان امور عشایر ایران204204ناهید صیدیبانک کشاورزی

1999

کارگاه تولید 

محصوالت 

چرمی

400400ناهید طهماسبیبانک توسعه تعاونبالوه خشکه- چرداول-ایالم3چرداولایالم
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ناهید قدمیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای پشت قلعه1آبدانانایالمچیت بافی2000
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2001
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200ناهید نوریصندوق کارآفرینی امیدروستای جهادآباد1دره شهرایالم

2002

مطالعات امکان 

سنجی سمنت 

قطعات )پالست 

و محصوالت 

سازه ای 

مخلوط مواد 

کانی و مواد 

(پلیمری 

10ایوانایالم
ایالم ایوان زرنه شهرک 

صنعتی روستای کالن
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000نبی اله حیدریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی20002000نبی تاتورهبانک کشاورزیمهران شهرک اسالمیه2مهرانایالمپرواربندی بره2003

2004
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200نبی جان محمدیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای پشت قلعه1آبدانانایالم

2005

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200نبی صادقیبانک کشاورزیروستای چنگوله1مهرانایالم

2006
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200نبی کسانیبانک کشاورزی



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 

2007
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150نبی محمدیصندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای ورگر1آبدانانایالم

2008
پرواربندی دام 

سبک
1ملکشاهیایالم

روستای میان تنگ ، 

دامپروری محمودی
وزارت جهاد کشاورزی640640نبی محمودیبانک کشاورزی

2009
خدمات رایانه 

ای و اینترنتی
400400نبی ملکشاهیپست بانکروستای فاطمیه1ایالمایالم

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2010
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200نبی منوچهریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی300300نبی ناصریبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2011

2012
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200نبی نوریبانک کشاورزی

2013
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100نبیه قیصر نوهصندوق کارآفرینی امید

2014

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
استان ایالم روستای هفت 

چشمه خیابان سیدالشهدا
سازمان امور عشایر ایران200200نجف شکربیگیبانک کشاورزی

2015
پروار بندی 

گوسفند داشتی
2چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول 

هلیالن روستای پیامن صفلی
صندوق کارآفرینی امید

نجفعلی قبادی 

شعار
وزارت جهاد کشاورزی600600

2016
واحد پرورش 

مرغ گوشتی
4ملکشاهیایالم

 2ارکواز ملکشاهی کیلومتر 

جاده قلعه جوق به طرف مهر
وزارت جهاد کشاورزی960960نجم تباسیدهبانک کشاورزی

2017
 30پرورش دام 

راسی
سازمان امور عشایر ایران204204نجیمه نیازیبانک کشاورزیکلم-بدره1بدرهایالم

1سیروانایالمکاشت زعفران2018
شهرستان سیروان روستای 

سراب کارزان
وزارت جهاد کشاورزی300300ندا مرشدیصندوق کارآفرینی امید
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2019
کشت گل 

نرگس
1دره شهرایالم

ایالم دره شهر ماژین 

روستای ماژین
وزارت جهاد کشاورزی200200نرگس پیرکیصندوق کارآفرینی امید

2020
گلیم بافی و 

فرش بافی
100100نرگس شکر بیگیصندوق کارآفرینی امیدروستای هفت چشمه1ایالمایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2021

کارگاه تولید 

چرم و 

مصنوعات 

چرمی

2ایوانایالم
ایوان غرب روستای 

(اندیشه)سرتنگ
صندوق کارآفرینی امید

نسرین باباخانی 

گیالنی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2022

پرورش میش 

 70داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران300300نسرین حامدزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای قجر- ایالم 1ایالمایالم

1چرداولایالمقالی بافی2023
روستای - چرداول - ایالم 

لتاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسرین رستم زادبانک توسعه تعاون

2ایالمایالمگاو شیری2024

ایالم میدان قران نرسیده به 

شهرک شهید کشوری 

نور - روبروی تاالر باغ بهار 

گاوداری شفیعی

وزارت جهاد کشاورزی600600نسرین شفیعیبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالمتولید انواع کیف2025
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسرین صیادیبانک توسعه تعاون

2026
کیف دوزی 

چرمی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسرین عزیزیبانک توسعه تعاون

2027
تولید گلیم 

نقش برجسته
404404نسرین گوهریبانک توسعه تعاونایالم بدره روستای گله دار1بدرهایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایوانایالملبنیاتی2028
استان ایالم شهر ایوان 

شهرک نبوت
صندوق کارآفرینی امید

نسرین محمودی 

اسماعیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400
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2029

مجتمع 

تفریحی 

گردشگری 

ستاره شهر ایوان

12ایوانایالم
جنب امامزاده سید - ایوان

(ع)عبداهلل 
بانک توسعه تعاون

نسرین مرادی 

نصاری
79007900

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرانایالمگلیم بافی2030
روستای گالن - مهران-ایالم

پشت رستوران یزدانی
160160نسرین مهرجوپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2031
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای شهرک 

سرتنگ
سازمان امور عشایر ایران204204نسیم اسدیانبانک کشاورزی

2032
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200نسیم پاریابصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه تسمه1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسیم کاظمیبانک توسعه تعاونروستای چاالب1مهرانایالمتولیدی پوشاک2033

1ملکشاهیایالمارایشگری2034
- شهرستان ملکشاهی 

روستای باولگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسیم منفردپست بانک

2035

کارگاه تولیدی 

مصنوعات 

زینتی از طال

2آبدانانایالم
ایالم شهرستان آبدانان 

پشت قلعه
22002200نسیم هادی زادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2036
پرورش دام 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی10001000نسیم هواسیبانک توسعه تعاونروستای زرین دشت1دره شهرایالم

1ایالمایالمگلیم2037
- روستای چالسرا - ایالم 

خیابان اصلی
100100نشمیه نرگسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2038
پرورش میش 

داشتی
1مهرانایالم

روستای - شهرستان مهران 

بان رحمان
بانک کشاورزی

نصراهلل مهدی 

زاده منفرد
سازمان امور عشایر ایران200200

2039
خدمات بین 

راهی
1دهلرانایالم

روستای - دهلران-ایالم

بیشه دراز
450450نصراله آذرپیرابانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

2040
راس 30پرورش 

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204نصراله بهاروندبانک کشاورزیماژین1دره شهرایالم

2041
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی6060نصراله بهرامیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه سراجان1آبدانانایالم

2042
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

انارک روستای چشمه 

شیرعلی

سازمان امور عشایر ایران200200نصراله جعفریبانک کشاورزی

2043
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای جوب -ایوان-ایالم

شریف
سازمان امور عشایر ایران200200نصرت ذوالفقاریبانک کشاورزی

2044
پرورش دهنده 

مرغ بومی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
وزارت جهاد کشاورزی170170نصرت صالحیبانک کشاورزی

1ایالمایالمگلیم بافی2045
ایالم چالسرا کوچه شهید 

بارکی
100100نصرت محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2046
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای چشمه خزانه
سازمان امور عشایر ایران204204نصرتی کاروانبانک کشاورزی

2047
پرورش دام 

سبک
1ایالمایالم

ایالم چوار روستای پاچم ده 

هارون
سازمان امور عشایر ایران500500نصور اگبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران200200نصور کاکیبانک کشاورزیمهران روستای چنگوله1مهرانایالمپرورش گوسفند2048

2049
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200نظر پوراکرمبانک کشاورزی

2050
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204نظر پیشبازبانک کشاورزیروستای گچکوبان-بدره1بدرهایالم

2051

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200نظرعلی صادقیبانک کشاورزیچنگوله1مهرانایالم



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 

2052

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

بخش کارزان روسای 

جوبدراز میرزابیگی

سازمان امور عشایر ایران204204نظرعلی کرمیانبانک توسعه تعاون

1دهلرانایالمحصیر بافی2053
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
100100نظیره رضاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران250250نعمت اله آیینیصندوق کارآفرینی امیددهلران روستای حاضرمیل1دهلرانایالمپرورش دام2054

2055

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

بانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم
نعمت اله 

حیدربیگی
سازمان امور عشایر ایران204204

500500نعمت اله داراییبانک توسعه تعاونروستای قلعه تسمه2دره شهرایالمبوم گردری2056
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2057
 76بره پرواری 

راسی
سازمان امور عشایر ایران250250نعمت اله قمریصندوق کارآفرینی امیدروستای مازعبدلی باال1دهلرانایالم

2058
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200نعمت اندوزبانک کشاورزی

2059

تراش روی 

سنگهای 

قیمتی و نیمه 

قیمتی

2مهرانایالم

روستای - مهران- ایالم

خیابان امام - چنگوله 

خمینی

100100نعمت صحراییصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایوانایالمخیاطی بانوان2060
روستای - ایوان - ایالم 

کپنه کران
وزارت صنعت، معدن و تجارت300200نعیمه رستمیپست بانک

2061
پرورش میش 

 راسی30داشتی
1سیروانایالم

بخش -سیروان-ایالم

روستای چم شیر-مرکزی
سازمان امور عشایر ایران204204نقی رستمیبانک توسعه تعاون

2062
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200نواب اسماعیلیبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم



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 

2063
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200نوراحمد اصل مرزصندوق کارآفرینی امیددشت آباد1دره شهرایالم

2064
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

داراب آباد
سازمان امور عشایر ایران200200نورالدین آلودبانک کشاورزی

2065

شرکت 

رادیوگرافی آریا 

پرتو ایلیا

40دهلرانایالم

شهرستان - استان ایالم

- منطقه سه- دهلران 

نبش - خیابان مطهری

- طبقه دوم - کوچه حاتمی 

دفتر  - 67واحد اول پالک 

شرکت آریا پرتو ایلیا

وزارت صنعت، معدن و تجارت96009600نورالدین باویربانک توسعه تعاون

2066
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
بانک کشاورزی

نورالدین بیگ 

نظری
سازمان امور عشایر ایران200200

3سیروانایالممرغ گوشتی2067
روستای سراب - سیروان 

کارزان
بانک کشاورزی

نورالدین 

حمیدیان
وزارت جهاد کشاورزی12001000

2068
پرورش میش 

راسی40داشتی 
1بدرهایالم

روستای چشمه - بدره

شیرین
وزارت جهاد کشاورزی400400نورالدین کارگربانک کشاورزی

2069

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیشهرک اسالمیه1مهرانایالم
نوراله اسماعیلی 

اسماعیلی
سازمان امور عشایر ایران200200

2070

پرورش گاو 

شیری دو رگ 

 راسی20

وزارت جهاد کشاورزی33603150نوراله اقبالیبانک کشاورزیآبدانان خ شهید اسکندری3آبدانانایالم

2071
کارگاه تولید 

دستمال کاغذی
5چرداولایالم

چرداول آسمان آباد روستای 

وارگه
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700نوراله آمادهبانک توسعه تعاون

2072
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200نوراله حیدریبانک کشاورزیروستای قلعه تسمه1دره شهرایالم



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 

5ایوانایالممعدن بیتومین2073
روستای - ایوانغرب - ایالم 

نرگسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24202420نوراله رستمیبانک توسعه تعاون

2074
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200نوراله رشیدیبانک کشاورزیروستای ونیت- ایوان- ایالم1ایوانایالم

2075

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204نوراله عالی پوربانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1ملکشاهیایالمخدمات رایانه2076
ایالم ملکشاهی 

گنبدپیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250نوراله عالیی پوربانک توسعه تعاون

2077

پرورش گاو 

شیری دورگ 

راسی12

2بدرهایالم
استان ایالم شهرستان بدره 

روستای جابر
وزارت جهاد کشاورزی400400نوراله نورعلی زادهبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نوربخش مزیدصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چاالب1مهرانایالمپوشاک2078

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500نورخدا جم پورصندوق کارآفرینی امیدمهران شهرک اسالمیه-ایالم1مهرانایالمتوسعه نانوایی2079

2080

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم
نورمحمد پور 

حیدر
سازمان امور عشایر ایران200200

2081

پرورش میش 

 )داشتی

(گوسفند

بانک کشاورزیآبدانان روستای هفت چشمه1آبدانانایالم
نورمحمد جهانی 

تبار
سازمان امور عشایر ایران500480

2082

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200نورمحمد حمرهصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای مژاره1آبدانانایالم

2083
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیددره شهر1دره شهرایالم

نورمحمد فتح 

الهی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2084

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

-بخش زرین اباد. دهلران 

روستای چم سرخ

صندوق کارآفرینی امید
نورمحمد لطفی 

نیا
سازمان امور عشایر ایران250250



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 

2085
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای -ایوان- ایالم

سیاهگل
سازمان امور عشایر ایران200200نوروز خانی ذالنیبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالمخواروبار فروشی2086
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نوروز صفایی پورصندوق کارآفرینی امید

2087

پرورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم شهرستان چرداول 

روستای کل کل
سازمان امور عشایر ایران200200نوروز منصورنژادبانک کشاورزی

2088
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500نوروزعلی حیدریبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

2089
طرح تولید 

تیرچه وبلوک
1سیروانایالم

شهرستان سیروان روستای 

حسن گاوداری
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600نوری صیادیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نوریه اسماعیلیصندوق کارآفرینی امیدروستای شهرک اسالمیه1مهرانایالمتولیدی پوشاک2090

2091
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200نوریه پیریصندوق کارآفرینی امیدروستای عباس آباد1دره شهرایالم

2092
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی680680نوریه خدایاریبانک کشاورزیروستای غارت مالگه4دره شهرایالم

1ملکشاهیایالمخدمات رایانه2093
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400نوریه رحمانیانپست بانک

1مهرانایالمنمددوزی2094
روستای بان -مهران-ایالم

رحمان
صندوق کارآفرینی امید

نوریه صمدی 

مقدم
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی190190

2095
کارگاه چیت 

بافی
1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای خربزان

100100نوریه لطفی زادهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2096
پرورش گاو 

شیری
2بدرهایالم

استان ایالم بدره روستای 

زرانگوش
بانک کشاورزی

نیم تاج اسمعیل 

پور
وزارت جهاد کشاورزی400400

2097
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200نیمطال مرادیبانک کشاورزی



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 

100100هاجر پیرانیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالمگلیم بافی2098
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر عبدیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله2مهرانایالمقالی بافی2099

وزارت جهاد کشاورزی20302030هادی رضاییبانک کشاورزیآبدانان روستای ژیور3آبدانانایالمخرید کمباین2100

2101

کارگاه تولید 

دفتر تحریری 

سیمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت23491830هادی علیمرادیپست بانکآبدانان شهرک هزارانی4آبدانانایالم

2102
پرورش 

گیاههان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی630500هادی کسعلیبانک کشاورزیدره شهر روستای بهشت اباد1دره شهرایالم

2103

پرورش گاو 

شیری دو رگ 

 راس8

2بدرهایالم
ایالم شهرستان بدره بخش 

مرکزی روستای جابر
وزارت جهاد کشاورزی400400هادی نوریبانک کشاورزی

500500هادی نوریصندوق کارآفرینی امیدروستای چمکالن دلفان آباد1دره شهرایالمخانه بوم گردی2104
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2105
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200هارون داودیبانک کشاورزیروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

2106

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250هاشم رویشهصندوق کارآفرینی امیدروستای شورماهی-دهلران1دهلرانایالم

2107

مرغداری 

گوشتی بیست 

هزار قطعه ای

4ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
بانک کشاورزی

هاشم گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی19001900

2108
سوپر مارکت و 

مواد پروتیینی
1ملکشاهیایالم

ملکشاهی روستای قلعه 

جوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300هدایت آرماندهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی300300هدایت پروینبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2109



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 

2110
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی140140هدایت فاضلیصندوق کارآفرینی امیدروستای کله جوب1دره شهرایالم

2111

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200هدایت الله زاریبانک کشاورزیچنگوله1مهرانایالم

2112
گلیم بافی 

(نقش برجسته)
2ایالمایالم

ایالم روستای هفت چشمه 

خیابان معلم کوچه یاسر
100100هدی نظریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دهلرانایالمحصیربافی2113

استان ایالم شهرستان 

-دهلران بخش موسیان

روستا پتک دیناروند

100100هدیه بلوطیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دهلرانایالمحصیربافی2114
پتک -موسیان-دهلران

دیناروند
100100هدیه عبدالیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هدیه کاکیصندوق کارآفرینی امیدروستای چاالب-مهران1مهرانایالمقالی بافی2115

2116
هرروستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید240240هدیه مرتیصندوق کارآفرینی امید

2117
چیغ بافی 

(چیت بافی)
2مهرانایالم

- روستای بانرحمان 

بلوارشهید احمدی خیابان 

شهید جوانمردی

200200هلن جوانمردصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هما مراد پوربانک توسعه تعاونروستای سرچم/هلیالن1چرداولایالمقالی بافی2118

2119
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200هما مرادزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

2120
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
صندوق کارآفرینی امید

همایون قیصر 

بیگی
وزارت جهاد کشاورزی100100

2121
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200همت احمدیبانک کشاورزیروستای علمدار- ایوان- ایالم1ایوانایالم

سازمان امور عشایر ایران445445همت باهمتبانک کشاورزیایالم دره شهر روستای ارمو2دره شهرایالمپرورش گوسفند2122



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 

2123
مرغ گوشتی 

 هزار قطعه10
2آبدانانایالم

روستای بانکت نرسیده به 

شهرک هزارانی
وزارت جهاد کشاورزی800800همت رییسیبانک کشاورزی

1سیروانایالممیش داشتی2124

شهرستان .استان ایالم

بخش .سیروان

روستای چشمه پهن.کارزان

سازمان امور عشایر ایران480480همت کرم نژادصندوق کارآفرینی امید

2125
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1مهرانایالم

استان ایالم شهرستان 

مهران روستای چاالب
سازمان امور عشایر ایران200200هوشنگ باقریبانک کشاورزی

2126

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200هوشنگ سهرابیصندوق کارآفرینی امیدابدانان منطقه عشایری ورگر1آبدانانایالم

2127
تراشکاری و 

سوپاپ تراشی
1ایالمایالم

ایالم روستای هفت چشمه 

شماره یک
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700هوشنگ شیراوندصندوق کارآفرینی امید

2128
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200هوشنگ عباسیصندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای انجیره1آبدانانایالم

2129
پرواربندی بره 

 راسی190
2بدرهایالم

ایالم شهرستان بدره بخش 

مرکزی روستای آبهر پایین
وزارت جهاد کشاورزی400400هوشنگ فاضلیبانک کشاورزی

2130

پرورش گل 

 1)نرگس 

(هکتار

وزارت جهاد کشاورزی150150هوشنگ کشاورزصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه عشایری ورگر1آبدانانایالم

2131

پرورش گاو 

 10شیری 

رأسی

وزارت جهاد کشاورزی800800هوشنگ نیازی فربانک کشاورزیروستای مغز ماری2دره شهرایالم

2132
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200هوشنگ یاسمیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه ورگر1آبدانانایالم



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 

2133
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان - ایالم

حصاره شاوه
سازمان امور عشایر ایران200200هیبت اله رضاییبانک کشاورزی

16ایالمایالمتولید مبلمان2134
اول جاده سرطاف . ایالم

جنب پلیس راه
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000هیفا سبزپورپست بانک

2135

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204وجیده بهاروندبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

2136
فروشگاه مواد 

غذایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300وحید تاورصندوق کارآفرینی امیدشهرک اسالمیه-مهران 2مهرانایالم

2137
کاشت گل 

نرگس
1دره شهرایالم

بخش ماژین روستای دره 

دول
وزارت جهاد کشاورزی200200وحید شادیوندصندوق کارآفرینی امید

2138
راس 30پرورش 

میشی
سازمان امور عشایر ایران204204وحید عالی پوربانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

2139

انبارداری و 

نگهداری 

محصوالت 

کشاورزی 

توسط سیلوی 

غالت

وزارت جهاد کشاورزی700700وحید کلوندیبانک کشاورزیشهرک اسالمیه2مهرانایالم

2140

کارگاه تولید 

درب و پنجره 

UPVC دو 

جداره

6ایالمایالم

روستای  _شهرستان ایالم

روبروی  _چشمه کبود

فرودگاه ایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400وحید ملکیصندوق کارآفرینی امید

2141
تولید آسفالت و 

پخش
10مهرانایالم

 5شهرک اسالمیه - مهران 

کیلومتر
وزارت صنعت، معدن و تجارت96009600وفا رحیمیبانک توسعه تعاون

2142

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای - دهلران-ایالم

دشت اکبر
سازمان امور عشایر ایران250250ولی اله علیزادهصندوق کارآفرینی امید



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 

2143
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

بانسرو
سازمان امور عشایر ایران300300ولی بورشصندوق کارآفرینی امید

2144

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250ولی حقیصندوق کارآفرینی امیدروستای کاور-دهلران1دهلرانایالم

2145
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران400400ولی خسروپوربانک کشاورزیروستای جهاد آباد1دره شهرایالم

2146
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان دهستان سراب1ایوانایالم

ولی سلیمانی 

ذالن
سازمان امور عشایر ایران200200

2147
پروش گوسفند 

 راسی30
سازمان امور عشایر ایران200200ولی علی محمدیبانک کشاورزیایالم مهران روستای گالن1مهرانایالم

2148
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200ولی غالمیانبانک کشاورزی

2149
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200ولی نجفیبانک کشاورزیروستای سراب-ایوان- ایالم1ایوانایالم

2150
نیروگاه 

خورشیدی
وزارت نیرو65006500وهاب ملکیبانک توسعه تعاوندهلران روستای وحدت7دهلرانایالم

2151
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیایالم ایوان خیابان چمران1ایوانایالم

ویس محمد 

آقایی
سازمان امور عشایر ایران200200

2152
فروش مصالح 

ساختمانی
2مهرانایالم

استان ایالم شهرستان 

مهران روستای چاالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300یادگار باقریصندوق کارآفرینی امید

2153
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204یارحسین پیرانبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم

2بدرهایالمماهی در قفس2154
روستای شهرک -بدره

ولیعصر
وزارت جهاد کشاورزی600600یارمحمد دلگرمصندوق کارآفرینی امید

2155
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدابدانان انجیره1آبدانانایالم

یارمحمد 

علیمرادی
سازمان امور عشایر ایران200200



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 

2156
پرورش 

گاوشیری
2چرداولایالم

روستای - چرداول - ایالم 

چم قوله
وزارت جهاد کشاورزی800800یارولی پوراحمدبانک کشاورزی

2157
کاراخانه تولید 

ویفر
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900یاسر رحیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای باغله- شباب11چرداولایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500یاسمن محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای زرآنگوش2بدرهایالمقالی بافی2158

2159

جوشکاری ، 

تعمیرات 

(آهنگری)

2سیروانایالم
ایالم ، سیروان ، روستای 

کلی کلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200یاسین سیف الهیصندوق کارآفرینی امید

2160
پرورش 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

آبدانان روستای شهرک 

هزارانی
سازمان امور عشایر ایران200200یحیی ایمانیبانک کشاورزی

2161

پرورش 

گوسفند 

(داشتی )

1آبدانانایالم
-سراب باغ - ابدانان - ایالم 

 عشایری
سازمان امور عشایر ایران200200یحیی طهماسبیصندوق کارآفرینی امید

2162
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200یداهلل پورمحمدیبانک کشاورزی

2163
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای شیره 

چغاه
صندوق کارآفرینی امید

یداهلل غالمی 

گامیشان
سازمان امور عشایر ایران250250

2164
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی300300یداله حاجیانصندوق کارآفرینی امیدژیر گچ- آبدانان منطقه ورگر1آبدانانایالم

2165

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

1سیروانایالم

بخش -شهرستان سیروان

روستای علی آباد -کارزان

علیا

سازمان امور عشایر ایران204204یداله خندانبانک کشاورزی

2166
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204یداله سبزیبانک کشاورزیگله دار-بدره1بدرهایالم



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 

2167

پرورش میش 

داشتی 

راسی 30

عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد-دهلران- ایالم

روستای سرکمر
سازمان امور عشایر ایران250250یداله فداییصندوق کارآفرینی امید

2168
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200یداله قنبریصندوق کارآفرینی امید

2169

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250یداله مرادیصندوق کارآفرینی امیدمنطقه آبگرمه-دهلران1دهلرانایالم

2170

تولیدتیرچه 

بلوک -بتنی

دیواری وسقفی

9سیروانایالم
سیروان شهرلومار روستای 

ورگچ
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500یزدان جمشیدیبانک توسعه تعاون

1ملکشاهیایالمگلیم بافی2171
شهرستان ملکشاهی - ایالم 

روستای گنبد پیر محمد- 
400400یسرا فتی پورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ملکشاهیایالممعرق کاری2172
ایالم ملکشاهی روستای 

گنبد پیر محمد
100100یسری ناصریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2173

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم

ایالم روستای فاطمیه 

خیابان شهید حمداله یاری 

کوچه استقالل

سازمان امور عشایر ایران200200یعقوب گراییبانک کشاورزی

2174
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200یوسف اردوش پوربانک کشاورزی

2175

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای -دهلران- ایالم

شورماهی
سازمان امور عشایر ایران250250یوسف حمیدصندوق کارآفرینی امید

2176
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200یوسف خسروپوربانک کشاورزیروستای جهادآباد1دره شهرایالم



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 

2177

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1بدرهایالم
روستای - شهرستان بدره 

خیبر
سازمان امور عشایر ایران204204یوسف صفریبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران200200یوسف عزیزیبانک کشاورزیایالم روستای هفت چشمه1ایالمایالمدفترچه عشایری2178

2179

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200یوسف عزیزی نیابانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

2180

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200یوسف فاضلیبانک کشاورزیروستا بان رحمان1مهرانایالم

2181
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200یوسف کولیوندبانک کشاورزیروستای مهتابی1دره شهرایالم

6سیروانایالمباشگاه بدنسازی2182

ایالم شهرستان سیروان 

بخش کارزان روستای 

جوبدراز میرزابیگی

وزارت ورزش و جوانان30503050یوسف وفایىپست بانک

2183
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
سازمان امور عشایر ایران200200یوسف یاریبانک کشاورزی

2184

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204یونس استواربانک کشاورزیروستای آبهر پایین-بدره1بدرهایالم

2185
ساخت در 

UPVCوپنجره 
10چرداولایالم

روبرو .شباب .چرداول-ایالم 

کرمانشاه -پلیس راه ایالم

روستای لتاب

وزارت صنعت، معدن و تجارت80291600یونس جلیلیانپست بانک

2186
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200یونس شکریبانک کشاورزیروستای دشت آباد1دره شهرایالم

2187
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200یونس ظهرابیبانک کشاورزیروستای بهمن آباد1دره شهرایالم



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 

2188

پرورش گاو 

شیری دورگ 

 راس49

3بدرهایالم
ایالم بدره شهرک ولی عصر 

(ره)بلوار امام
وزارت جهاد کشاورزی66806680یونس قیصوریبانک کشاورزی

2189
پرورش گل 

نرگس
1دره شهرایالم

ایالم دره شهر روستای شیخ 

مکان
سایر450450ابراهیم براتیبانک توسعه تعاون

2190

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای تم تم آی
صندوق کارآفرینی امید

ابراهیم رحمتی 

نژاد
سایر250250

2191

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
روستای -مهران - ایالم

کوچه شهید مزید- چاالب
سایر500500ابراهیم مرادیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500احسان اصل مرزبانک کشاورزیروستای عباسی آباداصل مرز1دره شهرایالمپرورش گوسفند2192

2193
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240احسان بیگیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2194
پرورش 

زنبورعسل
سایر400400احسان رستمیصندوق کارآفرینی امیدروستای میان تنگ1ملکشاهیایالم

پست بانکروستای درگه1ملکشاهیایالمدامداری2195
احسان سعیدی 

پور
سایر500400

سایر500500احسان صفریبانک کشاورزیروستای وحدت آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2196

2197

تولید تیرچه 

وموزاییک و 

بلوک

10دهلرانایالم
ایالم دهلران بخش موسیان 

روستای سپتون
سایر420420احمد امیریانبانک توسعه تعاون

2198
 30پرورش دام 

راسی
سایر250250احمد دارابی زادهبانک کشاورزیبدره1بدرهایالم



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 

2199
پرورش 

گوسفند داشتی
2ملکشاهیایالم

ایالم ملکشاهی بخش گچی 

روستای بوستانه
سایر500500احمد سعیدی فربانک کشاورزی

2200

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

(اصالح نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای حاضر میل
بانک کشاورزی

احمد شاه 

محمدی
سایر300300

2201
دامداری 

راسی60
سایر400400احمد کرم زادهبانک کشاورزیروستای تلخاب باال-بدره1بدرهایالم

2202

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-بیجنوند-چرداول-ایالم

کلنگبر
سایر250250احمد مومنیصندوق کارآفرینی امید

2203

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای گلسیری
سایر250250احمد نجفیصندوق کارآفرینی امید

2204
پرورش 

گوسفند و بز
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سایر400400اسحق سلیمانیبانک کشاورزی

2205
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240اسحق عمورضابانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

سایر250250اسد دیواالصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2206

2207

پرورش دام 

اصالح )سبک 

(نژاد

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران روستای 

مازعبدلی باال
سایر250250اسداله نورانی زادهصندوق کارآفرینی امید



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 

سایر500500اسکندر جرکبانک کشاورزیایالم شهرستان مهران1مهرانایالمپرورش گوسفند2208

2209

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای شله کش
صندوق کارآفرینی امید

اسکندر 

محمدفری
سایر250250

2210

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

بانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم
اسالم مهرعلیزاده 

دوستان
سایر240240

2211
نازک )خیاطی

(دوز زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سایر450450اسماء صمیمیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیعشایر روستای وری1ملکشاهیایالمدامداری2212
اسماعیل تردست 

نیاء
سایر400400

سایر250250اسماعیل صفریبانک کشاورزیروستای خیبر-بدره1بدرهایالممیش داشتی2213

2214
دامداری میش 

 راسی40
سایر240240اسماعیل فرجیبانک کشاورزیروستای زرانگوش- بدره1بدرهایالم

2215

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک

سایر250250اسماعیل نباتیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان شهرک هزارانی1آبدانانایالم

2216
پرورش 

گاوشیری
سایر500500اشرف ندیمبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

2217

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
-مرکزی-چرداول-ایالم

روستای جوب سرخ علیا
سایر400400اشرفی چرداوریصندوق کارآفرینی امید

سایر500500اعظم اعتصامیبانک کشاورزیروستای بن باباجان1دره شهرایالمپرورش گوسفند2218



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 

2219

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-مرکزی-چرداول-ایالم

روستای سنگ سفید
سایر250250اعظم مرادیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500اقدس الوندیبانک توسعه تعاوندره شهر شیخ مکان1دره شهرایالمپوشاک2220

2221

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای شله کش
سایر250250اکبر مردانیصندوق کارآفرینی امید

2222

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
روستای هلت -چرداول-ایالم

چاالب زرد
سایر250250الماس جلیلیانصندوق کارآفرینی امید

2223
پرورش 

گوسفند داشتی
1ایالمایالم

ایالم روستای سرطاف بلوار 

امام خمینی
بانک کشاورزی

الهام قیطاسی 

ایالمی
سایر400400

2224
آرایش وپیرایش 

زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
سایر450450الهه عارفیبانک توسعه تعاون

2225
پرورش دام 

سبک
سایر500500الهه محمد نژادبانک توسعه تعاونروستای چم کالن1دره شهرایالم

2226

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

سایر294294الیاس فروغی فربانک کشاورزیسیروان روستای کلی کلی1سیروانایالم



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 جهادآباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2227
ام البنین 

حسنوند عموزاده
سایر500400

2228

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240امان شکریبانک کشاورزیروستای گله دار-بدره1بدرهایالم

2229

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
سیروان روستای لرینی 

سفلی
سایر294294امید حاتمیبانک کشاورزی

سایر320320امید خیرالهیبانک کشاورزیروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمپرورش دام2230

2231
پرورش 

گاوشیری
سایر300300امید ذوالفقاریصندوق کارآفرینی امیدایوان روستای جوب شریف1ایوانایالم

2232
فروشگاه کیف و 

کفش
2مهرانایالم

شهرک -شهرستان مهران

اسالمیه
بانک توسعه تعاون

امید مال اندیش 

فرد
سایر450450

2233

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

چمژاب
سایر400400امیدعلی امراییبانک توسعه تعاون

سایر548548امیر صادق نیابانک توسعه تعاونروستای گرزلنگر1دره شهرایالمپخش خشک بار2234

2235

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای پتک 

دیناروند

سایر250250امین بروسانصندوق کارآفرینی امید



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 الله زار1دره شهرایالمپرورش گوسفند2236
امین علی 

پوریانی فرد
سایر500500

سایر500500ایران فاضلیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2237

سایر500500ایمان پادروندبانک کشاورزیروستای جهاد اباد1دره شهرایالمدامداری2238

2239

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
روستای بان - مهران - ایالم

رحمان
سایر300300ایوب عزیزیصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمزنبورداری2240
نادر - شوهان - ایالم 

(تونه)آباد
سایر400400ایوب قیطاسیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500آرزو محسنیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2241

2242

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر300300آرمان حسینیبانک توسعه تعاونروستای چم کبود1آبدانانایالم

سایر250250آسیه کسانیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای قرجلگان1ملکشاهیایالمدامپروری2243

سایر400400آمنه بهرامیبانک کشاورزیروستای چشمه پهن1ملکشاهیایالمزنبور عسل2244

1بدرهایالمزنبورداری2245
 روستای شهرک 9بدر

ولیعصر
سایر240240آمنه خسرویبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالمخیاطی زنانه2246
- شهرستان ملکشاهی 

روستای گنبد پیرمحمد
سایر300300آمنه شیرمحمدیبانک توسعه تعاون

2247

پرورش و 

اصالح نژاد 

گاوشیری

1ایوانایالم
ایالم ایوان روستای نهرخان 

علیا
سایر250250آمنه همتیبانک توسعه تعاون

2248
پرورش میش 

داشتی
سایر500500آیت اله رماوندیبانک کشاورزیدره شهر روستای عباس آباد1دره شهرایالم



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 

2249
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سایر240240آیت پیرنیابانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم

2250
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240آیت حالجبانک کشاورزیروستای تلخاب-بدره1بدرهایالم

2251

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای شله کش
سایر250250بابامراد طاهرپورصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمدامپروری2252
میکشاهی روستای قلعه 

جوق
سایر250250بتول بدیهصندوق کارآفرینی امید

2253
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر400400بتول جوزیبانک کشاورزیروستای پاریاب1ملکشاهیایالم

2254
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر440400بتول زینوند مقدمپست بانکروستای کله جوب1دره شهرایالم

سایر240240بتول معصومیبانک کشاورزیملکشاهی روستای پاریاب1ملکشاهیایالمدامپروری2255

سایر400300بدریه چراغیپست بانکصالح آباد-مهران-ایالم1مهرانایالمپوشاک فروشی2256

2257

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
ایالم سیروان کارزان 

روستای جوبدرازمیرزابیگی
سایر491490براتعلی حاتمیبانک کشاورزی

2258
پرورش گاو 

شیری
سایر500500بنفشه حیدریپست بانکایالم مهران روستای چنگوله1مهرانایالم



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 

2259

پرورش دام 

سبک و سنگین 

اصالح نژاد

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران شهرک 

وحدت
سایر300300بهروز جابریبانک کشاورزی

2260

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240بهروز زرگوشبانک کشاورزیروستای زرانگوش1بدرهایالم

2261

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
- اسمان اباد-چرداول-ایالم

روستای پشته وامرز
سایر250250بهروز فیاضیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250بهروز قنبریصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2262

2263

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

عباس آباد
سایر250250بهروز کرمیصندوق کارآفرینی امید

2264

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

سایر250250بهروز محمدیصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای سراب1ایوانایالم

2265

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر500500بهزاد روانانبانک توسعه تعاونمهران روستای چاالب-ایالم 2مهرانایالم

سایر250250بهزاد شکریصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای باولگ1ملکشاهیایالمدامپروری2266

2267

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک

2دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران بخش زرین آباد 

روستای چم سرخ

سایر500500بهزاد گرگیبانک کشاورزی



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 

2268

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
سیروان روستای قاضی خان 

سفلی
سایر294294بهمن نظریانبانک کشاورزی

سایر500500پروانه نیک نامبانک کشاورزیروستای شهید سیکانی1دره شهرایالمدامداری2269

2270
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سایر240240پرویز طاهریبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2271

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

(اصالح نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

سایر300300پرویز مردانیبانک کشاورزی

سایر500500پروین اوالدبانک کشاورزیروستای چمژاب1دره شهرایالمپرورش گوسفند2272

سایر500500پوران الهامیبانک کشاورزیروستای چقاپوکه2دره شهرایالمپرورش گوسفند2273

2274

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

1سیروانایالم
سیروان روستای لرینی 

سفلی
سایر392392پوال سیاه پوشیبانک کشاورزی

2275

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

2مهرانایالم
مهران روستای - ایالم 

چنگوله
سایر501500تاج میر آذری پوربانک کشاورزی

2276
دامداری میش 

راسی40داشتی 
سایر240240تقی بیگیبانک کشاورزیروستای زرانگوش- بدره1بدرهایالم

سایر500500توحید کمریبانک کشاورزیچشمه بریم2ملکشاهیایالمزنبورداری2277



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 

2278

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

1بدرهایالم
روستای شهرک - بدره

ولیعصر
سایر240240توفیق نورنیاییبانک کشاورزی

سایر500500توکل استرشبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2279

2280

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

بانک توسعه تعاوندره شهر روستای چغاپوکه1دره شهرایالم
تیمور پری زاد 

الوار
سایر500500

سایر500500تیمور چراغیبانک کشاورزیروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2281

2282

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

عباس آباد
سایر300300تیمور کرمیبانک توسعه تعاون

سایر400400تیمور گواهیانبانک کشاورزیروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالمدامداری2283

سایر480480ثریا ابراهیمیبانک توسعه تعاونروستای طالقانی1ملکشاهیایالمدامداری2284

2285

پرورش 

 30گوسفند 

راسی

سایر350350ثریا ترغوبانک کشاورزیمهران روستای دول گل1مهرانایالم

2286

پرورش دام 

سنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای عین خوش
سایر300300ثریا سرخهبانک کشاورزی



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 

2287

پرورش دام 

سبک و سنگین 

(اصالح نژاد)

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران روستای 

گلسیری
سایر250250ثریا مرادی زادهصندوق کارآفرینی امید

2288

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

سایر240240جابر بهرامیبانک کشاورزیروستای کلم باال-بدره1بدرهایالم

2289

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240جابر عبد علی پوربانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

2290

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

1سیروانایالم
سیروان روستای چشمه 

خزانه
بانک کشاورزی

جانعلی حبیبی 

زاده
سایر300300

1ملکشاهیایالمپرورش گوسفند2291
روستای - ملکشاهی - ایالم 

گنبدپیرمحمد
سایر400400جبار ولی زادهبانک کشاورزی

2292

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

چمژاب
سایر400400جعفر اوالدبانک توسعه تعاون

2293

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

1بدرهایالم
روستای شهرک - بدره

ولیعصر
سایر240240جالل فتاحی زادهبانک کشاورزی



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 

2294

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر300300جمعه قبادیبانک توسعه تعاونآب انار1آبدانانایالم

2295
سازنده گلهای 

چرمی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سایر150150جمیله نصرالهیبانک توسعه تعاون

1ایالمایالمپرورش دام2296
ایالم مهران بخش صالح آباد 

روستای چم آب
سایر500500جهانبخش صیدیبانک توسعه تعاون

2297
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان کالن1ایوانایالم

جواد احمدی 

مافی
سایر250250

سایر500500جواد برابربانک توسعه تعاونروستای قلعه تسمه1دره شهرایالمدامداری2298

سایر500500جواد فاضلیبانک کشاورزیروستای فاضل آباد1دره شهرایالمدامداری2299

2300
دامداری میش 

راسی46
سایر240240جوانمیر ملکیبانک کشاورزیزرانگوش-بدره1بدرهایالم

2301

پرورش 

گاوشیری 

راسی همراه 4

اصالح نژاد دام

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

دارپروشه
سایر288288جواهر ابدالی نژادبانک کشاورزی

2302
پرورش 

گاوشیری
صندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای گاوسوار1ایوانایالم

جواهر خورانی 

مهدوی
سایر300300

2303

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

1سیروانایالم
ایالم سیروان لومار روستای 

اسالمیه
بانک کشاورزی

جوزعلی 

سرچشمه
سایر294294

1ملکشاهیایالمدامپروری2304
ملکشاهی روستای چشمه 

باریک
سایر250250جیران تاریصندوق کارآفرینی امید

سایر240240حافظ ترکجوشبانک کشاورزیملکشاهی میان تنگ1ملکشاهیایالمدامپروری2305



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 

2306

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

سایر250250حامد دیرکوندیصندوق کارآفرینی امیددره شهر روستای گرزلنگر1دره شهرایالم

2307

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر240240حامد شریفیبانک کشاورزیچمکبود1آبدانانایالم

2308

تعمیر کار 

ماشینهای 

الکتریکی

سایر200200حامد لطفی زادپست بانکابهرپایین-بدره1بدرهایالم

2309
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر400400حبیب خانلریبانک کشاورزیروستای دشت آباد1دره شهرایالم

2310

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

الیاس آباد چمکالن
بانک کشاورزی

حجت اله 

رحیمی نژاد
سایر500500

2311

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای تم تم آب
بانک کشاورزی

حجت سبزعلی 

پور
سایر300300

2312
پرورش 

زنبورعسل
2ایالمایالم

ایالم سیوان روستای 

جعفرآباد
سایر500500حجت شکریصندوق کارآفرینی امید

2313
دامداری میش 

راسی40
سایر280280حجت یوسفیبانک کشاورزیشهرک ولیعصر- بدره 1بدرهایالم



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 

2314
پرواربندی بره 

 راسی35
بانک کشاورزیروستای تلخاب-بدره1بدرهایالم

حدیث صالحی 

پور
سایر200200

1ملکشاهیایالمدامپروری2315
ملکشاهی روستای چشمه 

پهن
سایر250250حرمت بیگ پناهصندوق کارآفرینی امید

2316

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

(اصالح نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای بیشه دراز
سایر300300حسن برزوییبانک توسعه تعاون

2317

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
مهران روستای بان - ایالم 

رحمان
سایر500500حسن تخشابانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیشهر بدره- بدره1بدرهایالمزنبورداری2318
حسن صی 

هاشمی
سایر240240

2319

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای کمول
سایر250250حسن مراد باقریصندوق کارآفرینی امید

2320

پرورش 

گاوشیری 

راسی همراه 4

اصالح نژاد دام

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

شیراوند
بانک کشاورزی

حسن میری 

جوبشهر
سایر288288

2321

کارگاه خیاطی 

تولیدی )

(پوشاک

سایر500500حسین انصاری فرصندوق کارآفرینی امیدایوان روستای سراب3ایوانایالم



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 

2322
دامداری میش 

راسی40داشتی 
سایر240240حسین بیگیبانک کشاورزیروستای زرانگوش- بدره1بدرهایالم

2323
پرواربندی بره 

 راسی35
سایر250250حسین خودسوزبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

2324
پرورش واصالح 

نزاد دام سبک
سایر240240حسین زکی زادهبانک کشاورزیآبدانان شهرک هزارانی1آبدانانایالم

2325

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

سایر500500حسین سیاقیبانک توسعه تعاوندره شهر روستای چغاپوکه1دره شهرایالم

2326

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-مرکزی-چرداول-ایالم

کلنگبر-روستای 
صندوق کارآفرینی امید

حسین شهباز 

زاده
سایر250250

2327

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

جهانگیر آباد
بانک توسعه تعاون

حسین علی 

کرمی
سایر400400

2آبدانانایالمدام پروری2328
کیلومتری 5-آبدانان-ایالم

پشته سادات-جاده آبدانان
سایر250250حسین کرمیبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالمدامپروری2329
ملکشاهی روستای چشمه 

پهن
سایر250250حسین کریمیانصندوق کارآفرینی امید



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 

2330

پرورش و 

اصالح نزاد دام 

رسبک

سایر300300حسین لطفیبانک توسعه تعاونآبدانان وچکبود جودکی1آبدانانایالم

2331
پرورش میش 

راسی40داشتی 
بانک کشاورزی-بدره1بدرهایالم

حسین 

محمدرضایی
سایر240240

2332

پرورش دام 

سبک و سنگین 

اصالح نژاد

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران روستای 

دشت اکبر
سایر200200حسین محمدنیابانک کشاورزی

سایر400400حسین ناصرنیابانک کشاورزیروستای کلک سیرانه1ملکشاهیایالمدامداری2333

2334

پرورش دام 

سبک و سنگین 

(اصالح نژاد)

سایر250250حسین نوروزیصندوق کارآفرینی امیددهلران روستای وحدت1دهلرانایالم

1ملکشاهیایالمزنبور داری2335
ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
سایر400400حشمت تباربانک کشاورزی

2336
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240حشمت شکریبانک کشاورزیبدره روستای گله دار1بدرهایالم

2337

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
- بیجنوند- چرداول-ایالم

روستای نور اباد
سایر250250حلیمه اکبر زادهصندوق کارآفرینی امید

2ایالمایالمپرورش گوسفند2338
- بخش چوار - ایالم 

روستای گله جار
سایر500500حمدیه میریبانک کشاورزی



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 

2339

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
دهستان -چرداول-ایالم

روستای زنجیره علیا-شباب 
سایر250250حمزه اریکصندوق کارآفرینی امید

2340

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

2مهرانایالم
مهران روستای - ایالم 

چنگوله
سایر500500حمزه صادقیبانک کشاورزی

2341
پرورش دهنده 

زنبور عسل
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سایر400400حمزه کریمیبانک کشاورزی

2342

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

عباس آباد
بانک کشاورزی

حمزه محمدی 

منفرد
سایر500500

سایر250250حمید تنباصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2343

سایر500500حمید خانلریبانک کشاورزیروستای دشت آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2344

2345
فروش و تعمیر 

موتور سیکلت
بانک توسعه تعاونروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

حمید سوخته 

زاری
سایر500500

2346

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

(اصالح نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای حاضر میل
سایر300300حمید کاکهءبانک توسعه تعاون



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 امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2347
حمیدرضا 

منوچهری
سایر250250

سایر500500حنیفه فاضلیبانک کشاورزیروستای فاضل آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2348

2349
دامداری میش 

 راسی30
سایر240240حیات بانو پاپاییبانک کشاورزیزرانگوش-بدره1بدرهایالم

2350

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای شیخ 

مکان
سایر400400حیدر غیاثیبانک توسعه تعاون

2351
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240حیدر محمدیبانک کشاورزیشهرک ولیعصر1بدرهایالم

2352

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای کله 

جوب
سایر306306حیدر نیازیبانک کشاورزی

2353
پرورش زنبور 

عسل
سایر300300خالد مرادیپست بانکمهران شهرک اسالمیه-ایالم1مهرانایالم

سایر200200خاور جوزیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای پاریاب1ملکشاهیایالمخیاطی زنانه2354

1دره شهرایالمخرید تراکتور2355
ایالم دره شهر روستای 

اسالم آباد
بانک کشاورزی

خدایار مهدی 

زاده
سایر500500

2356
پرورش گاو 

شیری
سایر500500خدیجه علیشاهیبانک کشاورزیروستای وزیرآباد1دره شهرایالم



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 

1دهلرانایالمسیاه چادر بافی2357
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای خربزان
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه مریم 

ابادی
سایر100100

2358
لوازم و قطعات 

موتور سیکلت
1دره شهرایالم

ایالم دره شهر روستای 

جهاد آباد
سایر500500خشایار فتحیبانک توسعه تعاون

2359

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
عرب رودبار -سیروان- ایالم 

روستای چم شیر
سایر294294خلف خلفیبانک کشاورزی

2360
پرورش زنبور 

عسل
سایر400400خلیل کرمیبانک کشاورزیمهران شهرک اسالمیه1مهرانایالم

سایر400400خوشقدم کمریصندوق کارآفرینی امیدروستای طالقانی1ملکشاهیایالمدامداری2361

سایر400400خیراله برمصندوق کارآفرینی امیدمیان تنگ1ملکشاهیایالمزنبورداری2362

2363

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای مازعبدلی 

باال

سایر400400خیرعلی غالمیبانک توسعه تعاون

2364
 2پرورش گاو 

رآسی
2مهرانایالم

مهران شهرک - ایالم 

اسالمیه
سایر300300خیریه دوستیبانک توسعه تعاون

2365

پرورش و 

اصالح نژاد 

گاوشیری

1ایوانایالم
استان ایالم شهرستان ایوان 

روستای کله جوب
سایر250250خیزران اسماعیلیصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمپرورش گوسفند2366
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولگ
سایر450450خیزران هواسیبانک توسعه تعاون

2367

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

عباس آباد
سایر400400داراب خسرویپست بانک



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 

2368

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای چم 

نمشت
صندوق کارآفرینی امید

درویشعلی آیینه 

زاد
سایر250250

سایر400400ذکری االوهصندوق کارآفرینی امیدروستای باولک1ملکشاهیایالمدامداری2369

2370
دامداری میش 

 راسی40
سایر240240ذوالفقار حقیبانک کشاورزیروستای گله دار- بدره1بدرهایالم

بانک توسعه تعاونروستای ارمو1دره شهرایالمپرورش گوسفند2371
راضیه علی 

خاصی
سایر500500

2372

پرورش 

گاوشیری 

راسی همراه 4

اصالح نژاد دام

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

تخم بلوط سفلی
سایر288288ربابه رشیدیبانک کشاورزی

2373
پرواربندی 

گوسفند
سایر400400ربابه فتح الهیپست بانکروستای چنگوله-مهران2مهرانایالم

سایر250250رحمان احمدیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2374

2375

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

بانک کشاورزیسیروان روستای کلی کلی1سیروانایالم
رحمت اله 

خنجری
سایر392392

2376

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای شله کش
سایر250250رحمت صیدیصندوق کارآفرینی امید



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 

2377

پرورش میش 

 76داشتی 

راسی

سایر400400رحمن باقری نژادبانک کشاورزیشهرستان بدره1بدرهایالم

2378
پرواربندی 

گوسفند
سایر400250رحیم تاراجپست بانکشهرک اسالمیه-مهران-ایالم1مهرانایالم

سایر400200ردابه خسرویپست بانکغالم آباد- دره شهر1دره شهرایالمخیاطی2379

2380
طرح پرورش 

زنبور
بانک کشاورزیروستای باولک1ملکشاهیایالم

رسمیه تردست 

نیاء
سایر400400

2381

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

سایر300300رسول شادی وندبانک توسعه تعاونایالم دره شهر روستای ارمو1دره شهرایالم

2382
پرورش زنبور 

عسل
1ملکشاهیایالم

روستای - ملکشاهی - ایالم 

قرجیلیگان
سایر400400رسول ولی زادهبانک کشاورزی

2383
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر400400رضا امیریبانک کشاورزیروستای چقاپوکه1دره شهرایالم

2384

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

چمژاب
سایر500500رضا اوالدبانک توسعه تعاون

2385
پرورش زنبور 

عسل
سایر360360رضا ترخانبانک کشاورزیروستای میان تنگ1ملکشاهیایالم



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 

2386

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-آسمان آباد- چرداول-ایالم 

روستای پشته کل کل
سایر250250رضا جوانیصندوق کارآفرینی امید

سایر400400رضا جوزیبانک کشاورزیروستای نیازآباد1ملکشاهیایالمدامداری2387

2388

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک

سایر500500رضا خبارهبانک توسعه تعاونآبدانان هفت چشمه1آبدانانایالم

2389

پرورش دام 

سنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای تم تم آب
سایر300300رضا رفیعیصندوق کارآفرینی امید

1دهلرانایالمخرید تراکتور2390

استان ایالم شهرستان 

دهلران بخش زرین آباد 

روستای بردی

سایر500500رضا علی حسینیبانک کشاورزی

2391

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای شله کش
سایر500500رضا فوالدیصندوق کارآفرینی امید

2392

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

سایر250250رضا قنبریصندوق کارآفرینی امیدمیان قلعه-زاگرس-چرداول2چرداولایالم



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 

2393

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای گلسیری
سایر250250رضا مرادیزادهصندوق کارآفرینی امید

2394

پرورش دام 

اصالح )سبک 

(نژاد

1دهلرانایالم
ایالم دهلران روستای 

شهرک وحدت
صندوق کارآفرینی امید

رضا مسعودی 

تبار
سایر250250

2395

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

وحدت آباد
سایر400400رمضان قره تپهبانک توسعه تعاون

2396
پرورش 

گوسفند و بز
سایر250250روح اله افتخاریصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای چهارمله1ایوانایالم

سایر400400روح اله جنابی وربانک کشاورزیروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمدامداری2397

2398
پرورش دام به 

روش سنتی
1ایالمایالم

ایالم روستای بانقالن خ 

قایم ک یوسفی
سایر500500روح اله یوسفیبانک توسعه تعاون

سایر500500رودابه مومن الواربانک کشاورزیروستای پلنگ آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2399

2400
پرورش گاو 

شیری
1دره شهرایالم

اصل )روستای عباسی آباد

(مرز
سایر500500رویا کریمیبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالمدامپروری2401
ملکشاهی روستای قلعه 

جوق
بانک کشاورزی

زبیده شجاعی 

مقدم
سایر240240



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 

2402

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

چمژاب
سایر400400زکی امارهبانک توسعه تعاون

2403
دامداری میش 

راسی50داشتی 
بانک کشاورزیبخش مرکزی- بدره1بدرهایالم

زکیه علی کرم 

زاده
سایر240240

2404
طرح پرورش 

بوقلمون
سایر400400زهرا باولگ زادهبانک کشاورزیروستای باولک1ملکشاهیایالم

2405
 )چیق بافی

(چیت بافی 
سایر270270زهرا بچیپست بانکروستای درگه- ملکشاهی 1ملکشاهیایالم

2406
پرورش زنبور 

عسل
سایر400400زهرا بهرامیبانک کشاورزیروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالم

2407
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500زهرا پایدارهبانک کشاورزیروستای چمکالن1دره شهرایالم

2408

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

سایر250250زهرا خشنودیصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمخیاطی2409
ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سایر450450زهرا صمیمیبانک توسعه تعاون

1ملکشاهیایالمزنبور داری2410
ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
سایر400400زهرا عبدیبانک کشاورزی

سایر500400زهرا فرجیپست بانکروستای شهید کشوری1ملکشاهیایالمزنبورداری2411



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 

سایر200200زهرا قدیریصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چاالب2مهرانایالمتولیدی پوشاک2412

پست بانکروستای چشمه باریک1ملکشاهیایالمدامپروری2413
زهرا مال اندیش 

فرد
سایر500500

2414
پرورش گاو 

شیری
سایر400400زهرا مهدویپست بانکشهرک چاالب-مهران-ایالم1مهرانایالم

سایر400400زهرا ناصرنیابانک کشاورزیروستای کلک نقی1ملکشاهیایالمدامداری2415

1ملکشاهیایالمخیاطی2416
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولگ
سایر530530زهرا یارزمانبانک توسعه تعاون

1ملکشاهیایالمنازک دوز زنانه2417
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سایر200200زهره لطفیصندوق کارآفرینی امید

1چرداولایالمپرورش گوسفند2418
روستای - چرداول - ایالم 

میانقلعه
سایر270270زهره مرادیانصندوق کارآفرینی امید

2419

پرورش دام 

سنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای ذوالفقار
سایر300300زویره سرخهبانک کشاورزی

سایر500500زیبا زیدیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2420

1ملکشاهیایالمپرورش گوسفند2421
ملکشاهی ، روستای 

قرجیلگان
سایر400400زیبا شکریبانک کشاورزی

2422

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
-مرکزی-چرداول-ایالم

روستای زنجیره علیا
صندوق کارآفرینی امید

زینب اسفندیاری 

نهال
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

2423

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر300300زینب اعظمیانپست بانکشهرک هزارانی1آبدانانایالم

2424
پرورش دهنده 

مرغ بومی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
سایر500500زینب ایمکیبانک کشاورزی

2425
آرایش وپیرایش 

زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سایر500200زینب بی آخشپست بانک

2426

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
سیروان روستای شوراب 

خانعلی
سایر294294زینب جرارهبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدنیازآباد1ملکشاهیایالمزنبورداری2427
زینب جوزی 

ارکوازی
سایر400400

سایر500500زینب خلیلیبانک کشاورزیروستای طالقانی2ملکشاهیایالمدامداری2428

سایر500500زینب درویشیبانک کشاورزیروستای وزیرآباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2429

2430
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500زینب رحمتیانپست بانکروستای عباس آباد1دره شهرایالم

2431

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
سیروان روستای سراب 

کارزان
سایر500500زینب عوضیانبانک کشاورزی

2432
پروش گوسفند 

اصالح نژاد
سایر250250زینب ناصرزادهبانک کشاورزیمهران روستای بانرحمان1مهرانایالم



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 

2433

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

بانک توسعه تعاونمورموری-هلیوه1آبدانانایالم
زینب نام آور 

زینی وندی
سایر300300

2434

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
مهران شهرک - ایالم 

اسالمیه
سایر300300زینب نتیجهبانک کشاورزی

2435

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

2مهرانایالم
روستای - مهران - ایالم 

چنگوله
سایر300300زینب نوروزیصندوق کارآفرینی امید

2436
پرواربندی 

گوسفند
1مهرانایالم

مهران روستای - ایالم

چنگوله
سایر400250زیور احمدیپست بانک

سایر100100ساجده شفیع نیاصندوق کارآفرینی امیدروستای چنگوله1مهرانایالمقالی بافی2437

2438
پرورش 

گوسفند داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سایر400400سامیه دوستیبانک کشاورزی

2439
پرورش 

گوسفند و بز
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سایر250250سپیده محمودیصندوق کارآفرینی امید

2440
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240ستار آزادیبانک کشاورزیروستای کلم-بدره1بدرهایالم

2441

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر500500ستار چترسفیدبانک توسعه تعاونشهرک اسالمیه-مهران-ایالم2مهرانایالم

2442
پرورش گاو 

شیری
سایر500500ستار سهرابیبانک کشاورزیمهران روستای چاالب- ایالم2مهرانایالم

2443
دامداری میش 

راسی40
سایر240240سجاد افزایشبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم



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 

2444
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300سجاد زینی وندبانک کشاورزیروستای ارمو1دره شهرایالم

2445

طرح پروش 

گوسفند 

گوشتی 

راسی همراه 30

بااصالح نژاد

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

ماهیزان سفلی
بانک کشاورزی

سجاد طاهری اله 

قلی
سایر288288

2446

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

1سیروانایالم
سیروان روستای سراب 

کارزان
سایر392392سجاد عوضیانبانک کشاورزی

سایر500500سجاد قارتیبانک کشاورزیروستای مغزماری1دره شهرایالمپرورش گوسفند2447

2448

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

سایر500500سجاد مردانیبانک کشاورزی

2449

پرورش دام 

سبک یاسنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای بیشه دراز
سایر300300سجاد مومنیبانک کشاورزی



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 

2450

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
مهران روستای - ایالم 

چاالب
صندوق کارآفرینی امید

سحر زارعی 

شوهانی
سایر500500

2451

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای شله کش
سایر250250سعداله صیدیصندوق کارآفرینی امید

2452

پرورش 

ق600بلدرچین

طعه

سایر490490سعداله کرم نژادبانک کشاورزیسیروان روستای چشمه پهن1سیروانایالم

2453

چلنگری 

آهنگری )

(سنتی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سایر300300سعداله لطفی پورصندوق کارآفرینی امید

2454

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

بانک توسعه تعاونمورموری1آبدانانایالم
سعید احمدی 

نژاد
سایر300300

2455

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

سایر240240سعید جعفریبانک کشاورزیروستای گله دار- بدره 1بدرهایالم

2456
دامداری میش 

راسی40داشتی 
1بدرهایالم

روستای شهرک -بدره

ولیعصر
بانک کشاورزی

سعید جمعه زاده 

پشتکوهی
سایر240240

1ملکشاهیایالمدامپروری2457
ملکشاهی روستای پل 

شکسته
سایر250250سعید خیرزادگانصندوق کارآفرینی امید

2458

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

سایر240240سعید دربندیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم



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 

2459
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240سعید سلیمانیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2460

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر250250سعید عینیبانک کشاورزیشهرک هزارانی1آبدانانایالم

2461

پرورش دام 

سبک و سنگین 

(اصالح نژاد)

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران روستای 

مازعبدلی باال
سایر250250سعید لطفی نیاصندوق کارآفرینی امید

2462
کارگاه فرآوری 

آب انار
2سیروانایالم

شهرک - سیروان- ایالم

سرتنگ
سایر500500سعید یعقوبیبانک کشاورزی

2463

طرح پروش 

گوسفند 

گوشتی 

راسی همراه 40

بااصالح نژاد

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

تخم بلوط علیا
سایر288288سکندر نوروزیبانک کشاورزی

2464

پرورش دام 

سنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای پتک 

دیناروند

سایر300300سکینه حربی زادهصندوق کارآفرینی امید

2465
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240سلمان صفریبانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

سایر500500سمانه زیدعلیبانک کشاورزیبخش ماژی روستای پشته1دره شهرایالمپرورش گوسفند2466



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 

سایر400400سمیره پرکبانک کشاورزیروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالمدامداری2467

2468

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
مهران روستای - ایالم 

چاالب
سایر500500سمیره میرزاییبانک کشاورزی

2469
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500سمیه جوزیبانک کشاورزیروستای وری1ملکشاهیایالم

2470

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
-شباب-چرداول-ایالم

روستای زنجیره علیا
سایر400400سمیه شریف زادصندوق کارآفرینی امید

2471
پرورش گاو 

شیری
سایر400350سنگینه رستمیپست بانکروستای چنگوله- مهران 2مهرانایالم

2472

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک

بانک توسعه تعاونآبدانان انجیره1آبدانانایالم
سهراب آبدانان 

نژادیان
سایر500500

2473

پرورش 

گاوشیری 

راسی همراه 4

اصالح نژاد دام

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

مله شیرخان
سایر300300سهیال محمدیبانک توسعه تعاون

سایر400400سهیال هواسیبانک توسعه تعاونروستای وحدت اباد1دره شهرایالمپوشاک2474

1چرداولایالمگلیم بافی2475
روستای - چرداول- ایالم 

طاق گاورین
سایر100100سوزان گراوندیصندوق کارآفرینی امید

2476

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

سایر294294سیاوش فریدیبانک کشاورزیسیروان روستای اسالمیه1سیروانایالم



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 

2477

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-بیجنوند-چرداول-ایالم

روستای بالوه خشکه
صندوق کارآفرینی امید

سید نجف 

موسوی فر
سایر250250

2478

پرورش دام 

سبک وسنگین 

دامداری )

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای فرخ آباد
صندوق کارآفرینی امید

سیده صبحه 

پورموسوی
سایر300300

2479
پرورش 

گاوشیری
صندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای چهارمله1ایوانایالم

سیده عزت 

محسنی
سایر250250

2480
پرواربندی 

گوسفند
پست بانکروستا چنگوله-مهران-ایالم1مهرانایالم

سیده فلک ناز 

محمدی عزیز 

آبادی

سایر400300

2481

پرورش دام 

سبک و سنگین 

اصالح نژاد

1دهلرانایالم

شهرستان دهلران بخش 

موسیان دهستان دشت 

عباس روستای ثاراهلل

بانک کشاورزی
سیده مریم 

علوی نژاد
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای فرهادآباد1دره شهرایالمقالی بافی2482
سیده مکیه 

حسینی
سایر280280

2483
پرورش میش 

داشتی
2ایوانایالم

ایالم ایوان روستای جوب 

گوهر علیا
سایر250250سیروس بیژن پورصندوق کارآفرینی امید



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 

2484

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

سایر250250سیف اله سیدولیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500سیما زارعیبانک کشاورزیروستای ارمو1دره شهرایالمپرورش گوسفند2485

سایر250250شاپسند احمدیصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان دوبیران سفلی1ایوانایالمپرورش گوسفند2486

سایر400400شاوردی ریزه وندبانک کشاورزیشهرستان بدره1بدرهایالمزنبورداری2487

2488

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240شبیب یارکرمیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم

سایر500500شجاع سلیمانیبانک توسعه تعاونروستای جهانگیر آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2489

2490

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای فرخ آباد
سایر250250شرهان رویتعصندوق کارآفرینی امید

سایر250250شریف اندوزصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای چم انار1ملکشاهیایالمدامپروری2491

2492

پرورش گاو 

راسی با 5شیری

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-چرداول بیجنوند -ایالم 

هلت چاالب زرد
سایر400400شعبان میرزاییبانک توسعه تعاون

2493

دامداری 

گوسفند 

راسی30

بانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم
شعبانعلی 

صیدرضایی
سایر240240



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 

2494

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
- بیجنوند-چرداول- ایالم

روستای نسار چاالب زرد
صندوق کارآفرینی امید

شمامه مهرابی 

نژاد
سایر250250

2495
دامداری میش 

راسی40
سایر300300شمس اله روشنیپست بانکروستای کلم باال-بدره1بدرهایالم

1ملکشاهیایالمدامداری2496
گل زرد نرسیده به روستای 

طالقانی
بانک کشاورزی

شمسیه مهدی 

بیگی
سایر400400

2497
 40دامداری 

راسی
سایر240240شنبه بازیاربانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

2498
پرورش زنبور 

عسل
سایر240240شهباز امیری فربانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

سایر500500شهال آبنارپست بانکروستای وحدت آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2499

2500
 40دامداری 

راسی
بانک کشاورزیروستای زید-بدره1بدرهایالم

شهمراد حاتمی 

کیا
سایر240240

سایر250250شهناز آقاییبانک کشاورزیآبدانان-ایالم2آبدانانایالمپرورش دام2501

سایر250250شهناز شکریصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی عشایر دلگشا1ملکشاهیایالمدامپروری2502

2503
پرورش 

گوسفند داشتی
1چرداولایالم

-شهرستان چرداول سرابله 

حومه سرابله
سایر400400شهناز قیصریصندوق کارآفرینی امید

2504
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500شهناز مقصودیصندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

2آبدانانایالمپوشاک وخیاطی2505
روستای پشت -آبدانان-ایالم

قلعه
سایر500500شوکت عسکریبانک توسعه تعاون



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 

2506

پرورش دام 

اصالح )سبک 

(نژاد

صندوق کارآفرینی امیددهلران روستای وحدت1دهلرانایالم
شیخ رضا 

نوروزی نیا
سایر250250

بانک کشاورزیروستای ارمو2دره شهرایالمپرورش گوسفند2507
شیر مراد مومن 

الوار
سایر360360

2508

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240شیرخان شکریبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2509

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
مهران روستای بان - ایالم 

رحمان
سایر500500شیرین ارمغانبانک کشاورزی

سایر400400شیما بهرامیبانک کشاورزیروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالمزنبور عسل2510

2511
تولید پوشاک 

زنانه
1ملکشاهیایالم

بلوار جمهوری - ایالم-ایالم

ابتدای بلوارکارگر خیابان 

رزم آوران کوچه بن بست

پست بانک
صاحب نریمان 

نهال
سایر300300

سایر250250صادق تاوانهصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2512

2513

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-اسمان اباد -چرداول -ایالم

روستای کل کل
صندوق کارآفرینی امید

صادق 

عبدالمحمدی
سایر250250

2514
پرورش میش 

راسی40داشتی 
1بدرهایالم

ایالم شهرستان بدره شهرک 

ولیعصر
سایر240240صالح احمدی نیابانک کشاورزی



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 

2515

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

اسالم آباد
سایر500500صباح نصرتیپست بانک

2516
چیق بافی 

(چیت بافی )
سایر250250صبریه حیدرنیاءصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای بانرحمان1مهرانایالم

2517
پرورش میش 

راسی40داشتی 
بانک کشاورزیبانهالن- شهرستان بدره 1بدرهایالم

صحبت اهلل 

صفرخانی
سایر240240

2518
پرورش میش 

راسی40داشتی 
بانک کشاورزی-بدره1بدرهایالم

صحبت اهلل ملک 

علی
سایر240240

سایر400400صدریه صفرنیاءبانک کشاورزیروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمدامداری2519

2520

پرورش دام 

سنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای جلیزی باال
سایر300300صدیقه ساتکینصندوق کارآفرینی امید

2521

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
اسمان اباد -چرداول-ایالم

روستای بابامراد علیا
سایر250250صدیقه مقصودیصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمزنبورداری2522
- شهرستان ملکشاهی

(طالقانی)روستای حیدرآباد 
سایر400400صدیقه نظریبانک کشاورزی



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 

2523

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-اسمان اباد - چرداول- ایالم

روستای جان جان
صندوق کارآفرینی امید

صدیقه هواسی 

زاده
سایر250250

2524
پرواربندی 

گوسفند
1مهرانایالم

روستای - مهران-ایالم

چنگوله خیابان شهید سابوته
سایر400300صغری جاللی فردپست بانک

2525
نازک )خیاطی

(دوز زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
سایر400400صغری کرمیپست بانک

2526
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240صفر نوروزیبانک کشاورزیروستای گله دار-بدره1بدرهایالم

2527

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

1سیروانایالم
سیروان روستای نثار مله 

ماران
سایر294294صمد سهرابیانبانک کشاورزی

2528
پرورش مرغ 

گوشتی
4چرداولایالم

- سرابله - ایالم چرداول 

روستای باغله
بانک کشاورزی

صید احمد 

شریفی
سایر17601760

سایر250250صیدرضا زمانیبانک کشاورزیایوان روستای چهل زرعی1ایوانایالمپرورش گوسفند2529

2530

پرورش گاو 

 راس 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
- بیجنوند-چرداول- ایالم

روستای هلت چاالب زرد
سایر400400ضیاء ربیعیصندوق کارآفرینی امید



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 

2531

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

بانک کشاورزیسیروان روستای اسالمیه1سیروانایالم
طالب رضایی 

نهال
سایر294294

2532
پرورش 

گوسفند و بز
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

پاریاب
سایر300300طاهر معصومیپست بانک

سایر500500طاهره بیرانوندبانک توسعه تعاوندره شهر1دره شهرایالمدامداری2533

بانک توسعه تعاونروستای پاریاب1ملکشاهیایالمدامداری2534
طاهره رضایی 

مقدم
سایر470470

سایر400400طاهره مهرآساصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالمدامداری2535

1چرداولایالمپرورش گوسفند2536
روستای - چرداول - ایالم 

باغله
سایر270270طال لطفیصندوق کارآفرینی امید

2537

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر280280عادل بیگیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

سایر250250عادل کرمیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای چم انار1ملکشاهیایالمدامپروری2538

2539

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

سایر500500عارف ارزانیبانک توسعه تعاونروستای کله جوب1دره شهرایالم

سایر500500عارف اوالدبانک کشاورزیروستای چمژاب2دره شهرایالمپرورش گوسفند2540

سایر800800عاطفه کریمیانبانک کشاورزیبدره2بدرهایالمدامداری2541

سایر500500عالم خیر صورتیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2542



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 

2543

پرورش دام 

سبک وسنگین 

دامداری )

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای فرخ آباد
سایر300300عالیه آذرپیکانبانک کشاورزی

2544

پرورش 

گاوشیری 

راسی همراه 4

اصالح نژاد دام

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

تخم بلوط سفلی
سایر288288عالیه جمالیبانک کشاورزی

2545

پرورش 

گاوشیری 

راسی همراه 4

اصالح نژاد دام

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

چشمه ماهی
بانک کشاورزی

عالیه سیفی 

چشمه ماهی
سایر288288

2546

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
دهستان زرین دشت 

روستای الیاس آباد
سایر500500عباداله زینی وندبانک توسعه تعاون

2547

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

بهشت آباد
سایر400400عباداله کسعلیبانک توسعه تعاون



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 

2548

پرورش 

گوسفند داشتی 

با صالح نژاد

2ایالمایالم
ایالم بخش چوار روستای 

چمن بولی
سایر500500عباس سلیمیبانک کشاورزی

2549

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر240240عباس شکربیگیبانک کشاورزیانجیره1آبدانانایالم

2550

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر300300عباس کریم بیگیپست بانکشهرک هزارانی1آبدانانایالم

2551
پرورش میش 

راسی40داشتی 
1بدرهایالم

روستای شهرک -بدره

ولیعصر
سایر240240عباس کهزادیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2552
عبدالرحمان 

سعیدیان
سایر250250

2553

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
ایالم سیروان کارزان 

روستای جوبدرازمیرزابیگی
بانک کشاورزی

عبدالرحمن 

فرخی
سایر294294

2554

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

بانک کشاورزیروستای کلم باال-بدره1بدرهایالم
عبدالرحیم 

سلیمانی
سایر240240

2555

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

بانک توسعه تعاوندره شهر روستای کله جوب1دره شهرایالم
عبدالرحیم 

میرزائی پور
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

2556

پرورش دام 

سبک وسنگین 

دامداری )

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای فرخ آباد
سایر300300عبدالرضا الحسنصندوق کارآفرینی امید

سایر250250عبداهلل نادریصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی عشایر کوچرو1ملکشاهیایالمدامپروری2557

2558

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

(اصالح نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای کاور
سایر500500عبداله آبزنبانک کشاورزی

2559

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
دهستان -چرداول-ایالم

روستای زنجیره علیا-شباب
سایر250250عبداله دیمکارصندوق کارآفرینی امید

2560

پرورش دام 

سبک وسنگین 

دامداری )

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای بیشه دراز
بانک توسعه تعاون

عبداله میر 

شکاری
سایر300300

2561

پرورش میش 

 60داشتی 

راسی

سایر280280عبداله نوریبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم



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 

2562
پرورش گاو 

شیری
سایر500500عروس کریمیپست بانکمهران روستای گالن1مهرانایالم

2563
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سایر240240عزت اله قاسمیبانک کشاورزیبدره روستای زید1بدرهایالم

1دره شهرایالمپرورش گوسفند2564
روستای عباسی آباد اصل 

مرز
سایر500500عشرت عبدیبانک کشاورزی

سایر500500عشرت هاشمیبانک کشاورزیروستای جهادآباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2565

2566

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای شله کش
سایر250250علی احمدیصندوق کارآفرینی امید

2567

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
- اسمان اباد-چرداول-ایالم

روستای گدمه
سایر250250علی اسعد نوریانصندوق کارآفرینی امید

2568

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

2مهرانایالم
مهران صالح آباد - ایالم 

روستای گالن
پست بانک

علی اصغر روز 

خوشی
سایر500500

2569

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

صندوق کارآفرینی امید
علی اصغر مرادی 

نیا
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

2570

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

چمژاب
سایر500500علی اوالدبانک کشاورزی

2571
پرواربندی 

گوسفند
1مهرانایالم

مهران روستای بان - ایالم 

رحمان
سایر400250علی آویشپست بانک

2572

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240علی بابا ملکیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2573

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

سایر300300علی باوربانک توسعه تعاون

2574

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

وحدت آباد
سایر300300علی بخش امریبانک توسعه تعاون

2575

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای آبمکان
سایر400400علی برزگربانک توسعه تعاون

2576

پرورش میش 

 60داشتی 

راسی

سایر320320علی بساطیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

سایر400400علی بی آخشصندوق کارآفرینی امیدروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمزنبور داری2577



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 

2578

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240علی بیگیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2579

پرورش دام 

سبک و سنگین 

با اصالح نژاد

1ایالمایالم
ایالم بخش سیوان جعفرآباد 

میشخاص
سایر250250علی پاقدمصندوق کارآفرینی امید

2580

پرواربندی 

گوساله گوشتی 

 راسی100

4ایالمایالم
ایالم بخش سیوان روستای 

جعفراباد
سایر16001600علی پالودهبانک کشاورزی

2581
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سایر240240علی پالیزبانبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2582

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
روستای - مهران - ایالم

چاالب
سایر500500علی پور مرادیبانک کشاورزی

2583
پرواربندی 

گوسفند
سایر400300علی تآخیرهپست بانکشهرک اسالمیه-مهران-ایالم1مهرانایالم

2584
پرورش گاو 

شیری
1چرداولایالم

روستای - چرداول - ایالم 

چم قوله
صندوق کارآفرینی امید

علی حسین مراد 

خانی
سایر270270

2585

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-بیجنوند- چرداول-ایالم

روستای برافتاب چاالب زرد
صندوق کارآفرینی امید

علی حیدر 

چاالب زردی
سایر250250

2586
پرواربندی 

گوساله
سایر11001100علی داد یاسمیبانک کشاورزیایوان شاله شوری2ایوانایالم



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 

2587

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر300300علی دشتیبانک توسعه تعاونسرابباغ1آبدانانایالم

2588
پرواربندی 

گوسفند
2مهرانایالم

روستای - مهران - ایالم 

چاالب
سایر700500علی رضا مرادیپست بانک

2589

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240علی زمان بیگیبانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

2590

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

فرهاد آباد
سایر300300علی ستاریبانک توسعه تعاون

2591

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر280280علی طاهریبانک کشاورزیروستای زرانگوش1بدرهایالم

2592

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای کله 

جوب
سایر400400علی عسگریبانک توسعه تعاون

2593

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای شله کش
سایر250250علی قاسمیصندوق کارآفرینی امید



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 

2594

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

سایر250250علی ماسپیصندوق کارآفرینی امید

2595
پرورش زنبور 

عسل
سایر300300علی محمد ایازیپست بانکصالح آباد-مهران-ایام1مهرانایالم

2596
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیایالم چوار روستای بانویزه2ایالمایالم

علی محمد 

والیتی
سایر280280

2597
پرورش میش 

راسی40داشتی 
بانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

علی محمدی 

مطلق
سایر240240

سایر250250علی منوچهریصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2598

2599

پرورش دام 

سبک یاسنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

سایر250250علی میر نظریصندوق کارآفرینی امید

2600
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240علی میرزاییبانک کشاورزیروستای کلم-بدره1بدرهایالم

2601

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای کله 

جوب
سایر250250علی میرزائی پورصندوق کارآفرینی امید



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 

2602
 40دامداری 

راسی
سایر300300علی نجات سیفیپست بانکروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2603
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای میان تنگ1ملکشاهیایالم

علی نور 

پورصابری
سایر400400

2604

کارگاه لوله 

کشی گاز 

صنعتی وخانگی

سایر400400علی نور گواهیانپست بانکروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالم

2605

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

سایر294294علی نوروزیبانک کشاورزیسیروان روستای چگنی1سیروانایالم

2606
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240علی نیازیبانک کشاورزیروستای زید-بدره1بدرهایالم

2607

پرورش دام 

سبک و سنگین 

با اصالح نژاد

سایر250250علی هاشمیصندوق کارآفرینی امیدایالم بخش سیوان جعفرآباد1ایالمایالم

2608

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

(اصالح نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای مازعبدلی 

باال

سایر300300علی یونسی فربانک کشاورزی

2609

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240علیرضا ویسیبانک کشاورزیروستای کلم باال-بدره1بدرهایالم



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 

2610

پرورش دام 

سنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای پتک اعراب
سایر300300علیه رویتصندوق کارآفرینی امید

2611
خرید خودپرداز 

روستایی
1سیروانایالم

ایالم سیروان روستای 

سرابکالن
پست بانک

عمران سلیمانی 

پور
سایر500500

سایر250250عیسی سیناصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای کلک1ملکشاهیایالمدامپروری2612

2613

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران روستای 

شهرک وحدت
سایر300300عیسی نظری نیابانک توسعه تعاون

سایر250250عین اله رحیمیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای بلوطستان1ملکشاهیایالمدامپروری2614

1دره شهرایالمخرید تراکتور2615
ایالم دره شهر روستای 

اسالم آباد
صندوق کارآفرینی امید

عین اله مهری 

الوار
سایر500500

2616

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

سایر400400غدیر باالوندیبانک کشاورزیروستای دول گالب- بدره2بدرهایالم

1ملکشاهیایالمزنبورداری2617
ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سایر400400غفور باشیبانک کشاورزی

2618

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240غالم رضا تمریبانک کشاورزیبدره1بدرهایالم



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 

2619

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
روستای -اسمان اباد - ایالم

کل کل
صندوق کارآفرینی امید

غالم رضا 

عبدالمحمدی
سایر400400

2620
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240غالم نورعلی زادهبانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

2621

پرورش و 

اصالح نزاد دام 

رسبک

سایر270270غالمرضا باقریبانک کشاورزیآبدانان مورموری1آبدانانایالم

2622
پرورش گاو 

 راسی5شیری 
2چرداولایالم

-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای زیر تنگ بیجنوند
سایر500500غالمرضا حاتمیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدملکشاهی عشایر کوچرو1ملکشاهیایالمدامپروری2623
غالمرضا طرزی 

فرد
سایر250250

2624
پرورش میش 

راسی40داشتی 
بانک کشاورزیروستای کلم-بدره1بدرهایالم

فارض همتی 

کلمی
سایر240240

2625

پرورش دام 

سبک وسنگین 

دامداری )

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای کاور
سایر300300فاضل نوریصندوق کارآفرینی امید

1آبدانانایالمکارگاه خیاطی2626
روستای -آبدانان-ایالم

هزارانی
سایر450450فاطمه امینی پوربانک توسعه تعاون

1دهلرانایالمگلیم بافی2627
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
سایر100100فاطمه باسرهصندوق کارآفرینی امید



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 

2628
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر400400فاطمه بهارصندوق کارآفرینی امیدروستای باولگ1ملکشاهیایالم

صندوق کارآفرینی امیدپاریاب1ملکشاهیایالمزنبورداری2629
فاطمه پور 

احمدی
سایر400400

2630
پرورش دهنده 

زنبور عسل
2ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چشمه پهن
سایر400400فاطمه قیطاسیصندوق کارآفرینی امید

2631

پرورش 

 35گوسفند 

رأسی

سایر350350فاطمه کرمیبانک کشاورزیروستای وحدت آباد1دره شهرایالم

2632

پرورش گاو 

شیری 

اصالح )گوسفند

(نژاد

سایر500500فاطمه کریمیبانک کشاورزیمهران روستای گالن1مهرانایالم

1ایالمایالمآژانس بانوان2633

شهرک شهید کشوری 

خیابان بوستان کوچه شهید 

رحمان منصوری

سایر300300فاطمه میشخاصیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500فاطمه هاشمیانبانک کشاورزیروستای دشت آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2634

2ایالمایالمدامداری صنعتی2635
- روستای بانقالن-ایالم 

خیابان پاسداران
سایر500500فاطمه یوسفیپست بانک

2636
کاشت گل 

نرگس
سایر200200فایزه زینی وندبانک کشاورزیروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

سایر400400فتح اله تردستصندوق کارآفرینی امیدروستای وری1ملکشاهیایالمدامداری2637

2638
دامداری میش 

راسی40داشتی 
1بدرهایالم

روستای - شهرستان بدره

دولگالب
سایر240240فتح اله تمیبانک کشاورزی



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 

سایر500500فخریه فاضلیبانک کشاورزیروستای فاضل آباد1دره شهرایالمپرروش گوسفند2639

2640
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500فرحناز فرهمندبانک کشاورزیروستای چقاپوکه1دره شهرایالم

2641

پرورش دام 

سبک و سنگین 

(اصالح نژاد)

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران روستای 

مازعبدلی باال
سایر300300فرخنده غالمیبانک کشاورزی

2642

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای کله 

جوب
سایر500500فردین حق زادهبانک کشاورزی

2643
پرورش دام 

سبک
2آبدانانایالم

روستای پشت -آبدانان-ایالم

قلعه
سایر480250فرزاد اسمعیلیبانک کشاورزی

2644
پرورش دام 

سبک وسنگین
2آبدانانایالم

روستای -آبدانان-ایالم

هزارانی
سایر480480فرزاد امینی پوربانک کشاورزی

2645
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیبدره روستای جابر1بدرهایالم

فرزاد 

دوستمحمدی
سایر300300

2646

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

(اصالح نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

سایر300300فرشاد مردانیبانک توسعه تعاون



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 

2647

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
سایر400400فرشاد نظریبانک کشاورزی

سایر400400فرشته بساطیصندوق کارآفرینی امیدچشمه شیرین-بدره2بدرهایالمزنبورستان2648

2649
پرورش گاو 

 راسی5شیری 
2چرداولایالم

روستای - چرداول-ایالم 

زنجیره علیا
سایر400400فرشته کرم بیگیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500فرشته مهرابیبانک کشاورزیروستای چمژاب1دره شهرایالمپرورش گوسفند2650

سایر300300فرشته نادبی فرپست بانکشهرک اسالمیه-مهران-ایالم1مهرانایالمپرواربندی2651

2652
پرورش دام به 

روش سنتی
سایر500500فرشید سلطانیبانک کشاورزیایالم سیوان روستای داروند1ایالمایالم

2653
پرواربندی 

گوسفند
1مهرانایالم

مهران روستای - ایالم

چنگوله
سایر401250فرصت پورزمانپست بانک

2654

پرورش میش 

 60داشتی 

راسی

سایر320320فرمان تاجیبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

2655

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
- اسمان اباد-چرداول-ایالم

طهماسب علیا
صندوق کارآفرینی امید

فرنگیس 

سلیماندوست
سایر250250

سایر400400فرنگیس صفرنیابانک کشاورزیروستای کلک نقی1ملکشاهیایالمدامداری2656

2657
نازک )خیاطی

(دوز زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
سایر450450فرنگیس علیزادهبانک توسعه تعاون

سایر400400فرنگیس کرمیبانک کشاورزیروستای باولک1ملکشاهیایالمدامداری2658

2659
پرورش دهنده 

گوسفندوبز
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
سایر400400فروزان چونیکصندوق کارآفرینی امید



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 

1ملکشاهیایالمدامپروری2660
ملکشاهی روستای قلعه 

جوق
سایر250250فروزان حاتمیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمدامپروری2661
فروزان قدمی 

پشتکوهی
سایر400400

2662
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500فروزان همتیبانک کشاورزیروستای اسالم آباد1دره شهرایالم

بانک کشاورزیروستای ارمو1دره شهرایالمپرورش گوسفند2663
فروغ حسنوند 

عموزاده
سایر500500

2664

پرورش 

گاوشیری 

راسی همراه 4

اصالح نژاد دام

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

تخم بلوط علیا
سایر288288فروغ حیدریبانک کشاورزی

2665
بسته بندی 

سبزی
2ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی خیابان 

آزادگان
سایر500500فریبا بادبروتبانک کشاورزی

2666

پرورش دام 

سبک وسنگین 

(اصالح نژاد)

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

سایر250250فریبا قادریصندوق کارآفرینی امید

سایر400400فریبا نظریبانک کشاورزیروستای وری1ملکشاهیایالمدامداری2667

سایر250250فریده اندوزصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای چم انار1ملکشاهیایالمدامپروری2668

2669
پرورش 

گوسفند داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

باولگ
سایر450450فریده جوادیبانک توسعه تعاون

2670
پرورش گاو 

 راسی5شیری 
بانک کشاورزیروستای گچ کوبان- بدره1بدرهایالم

فریده 

شیرمحمدی
سایر240240

سایر100100فریده صیدیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای باولک2ملکشاهیایالمقالیبافی2671



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 

2672

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
-مرکزی-چرداول-ایالم

روستای هلسم
سایر400400فریده قاسمیصندوق کارآفرینی امید

1مهرانایالمپوشاک فروشی2673

روستای -مهران- ایالم

چاالب خیابان شهید 

جاسمی کوچه جوزی

سایر300300فریده کرم زادهپست بانک

سایر100100فریده گل گلیبانک کشاورزیروستای باولک1ملکشاهیایالمدامداری2674

2675
پرورش میش 

داشتی
سایر240240فریدون باپیریبانک کشاورزیگله دار- بدره 1بدرهایالم

2676

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

هاشم آباد
پست بانک

فضل اله قاسمی 

کیا
سایر500500

1ملکشاهیایالمنازک دوز زنانه2677
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولگ
سایر450450فوزیه علیزادهبانک توسعه تعاون

2678
پرورش میش 

راسی40داشتی 
بانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

فیض اهلل 

یاراحمدی
سایر240240

2679

مرغداری 

 قطعه 25000

(85تعاونی )ای 

سایر10001000قاسم پالودهبانک کشاورزیجعفراباد بخش سیوان8ایالمایالم



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 

2680

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
- اسمان اباد- چرداول-ایالم

روستای کل کل
سایر250250قاسم کریم نژادصندوق کارآفرینی امید

سایر240240قباد عبدشاهیبانک کشاورزیشهرستان بدره1بدرهایالمزنبورداری2681

سایر400400قدرت میرزاییصندوق کارآفرینی امیدروستای طالقانی1ملکشاهیایالمزنبور داری2682

2683
پرورش 

گاوشیری
سایر250250قمر امیریبانک کشاورزیایوان غرب روستای کالن1ایوانایالم

2684

طرح پروش 

گوسفند 

گوشتی 

راسی همراه 50

بااصالح نژاد

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

پیازاباد
بانک کشاورزی

قمر تاج چراغی 

نور
سایر288288

1ملکشاهیایالمنازک دوز زنانه2685
ارکواز ملکشاهی روستای 

پاریاب
سایر450450قمرناز تانگوبانک توسعه تعاون

2686

پرورش دام 

اصالح نژاد 

سبک وسنگین

1دهلرانایالم
ایالم دهلران روستای گل 

سیری
سایر250250قیصر نجفیصندوق کارآفرینی امید

2687

پرورش دام 

سنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای نصر
سایر300300کاظمیه مچاهیلبانک کشاورزی

2688
پرورش 

گوسفند و بز
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای نهرخان 

علیا
سایر250250کامران امیریصندوق کارآفرینی امید



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 

2689

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

اسالم آباد
سایر500500کامران کاهیبانک کشاورزی

2690
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240کامران مرادخانیبانک کشاورزیشهرک ولیعصر1بدرهایالم

سایر400400کبری پورصابریبانک کشاورزیروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمدامپروری2691

2692
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر400400کبری ترغوبانک کشاورزیروستای وری1ملکشاهیایالم

2693
پرواربندی 

گوسفند
1مهرانایالم

روستای -مهران-ایالم

چنگوله
سایر400300کبری جاللی فردپست بانک

سایر500500کبری رادمردبانک کشاورزیروستای جهانگیر آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2694

سایر400400کبری کرمیصندوق کارآفرینی امیدروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمدامداری2695

2696
پرورش 

گوسفند و بز
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
سایر400400کبری مرادخانیبانک کشاورزی

سایر250250کبری مرادیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای بلوطستان1ملکشاهیایالمدامپروری2697

2698
پرورش گاو 

شیری
سایر500500کبری نظریبانک کشاورزیروستای وحدت آباد1دره شهرایالم

2699
پرورش 

گوسفند داشتی
1ملکشاهیایالم

روستای -ملکشاهی-ایالم 

گنبدپیرمحمد
سایر400400کبری ولیزادهبانک کشاورزی



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 

2700

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

1ملکشاهیایالم
ملکشاهی روستای چشمه 

پهن
سایر400400کریم کریمیانصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمپرورش گوسفند2701
ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
سایر400400کریم ناصریبانک کشاورزی

2702
پرورش 

گوسفند داشتی
1ملکشاهیایالم

روستای - ملکشاهی - ایالم 

گنبدپیرمحمد
سایر400400کمال ولی زادهبانک کشاورزی

سایر500500کوثر علی خاصیبانک توسعه تعاونروستای وزیرآباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2703

سایر500500کورش شادکامبانک کشاورزیروستای هاشم آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2704

2705

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

اسالم آباد
سایر250250کیانوش کاهیصندوق کارآفرینی امید

2706
پنچرگیری و 

تعویض روغن
1دره شهرایالم

ایالم دره شهر روستای 

جهانگیراباد
سایر500500کیهان پناهیبانک توسعه تعاون

2707

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای کاور
سایر300300کیومرث سبزیبانک توسعه تعاون



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 

2708

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

1سیروانایالم
سیروان روستای حسن 

گاوداری
بانک کشاورزی

کیومرث 

محمدعلی پور
سایر490490

سایر250250گرجیه پراشیدهصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای خوشادول1ملکشاهیایالمدامپروری2709

بانک توسعه تعاونروستای غالم آباد1دره شهرایالمقالی بافی2710
گل انار زینوند 

مقدم
سایر400400

2711
پرواربندی گاو 

شیری
2مهرانایالم

مهران صالح آباد - ایالم 

روستای گالن
سایر300300گلستان کریمیپست بانک

بانک کشاورزیروستای اسدآباد سفلی1دره شهرایالمپرورش گوسفند2712
گودرز 

عبدالرضایی
سایر500500

سایر250250گوهر میرزاییبانک توسعه تعاونروستای وزیر آباد1دره شهرایالمقالیبافی2713

2714

پرورش و 

اصالح نزاد دام 

رسبک

سایر240240لطیف رحمتیبانک کشاورزیروستای چمکبود- ابدانان1آبدانانایالم

سایر250250لقمان منوچهریصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2715

سایر400400لوکه طال نصریبانک توسعه تعاونروستای وحدت اباد1دره شهرایالمقالی بافی2716

سایر400400لیال بهرامیبانک کشاورزیروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمزنبور عسل2717

سایر400400لیال داراتصندوق کارآفرینی امیدروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمپرورش گوسفند2718

سایر400400لیال صفرنیابانک کشاورزیروستای کلک نقی1ملکشاهیایالمدامداری2719

2720
پرورش گاو 

شیری
1مهرانایالم

بخش صالح -مهران -ایالم

روستای گالن-آباد 
سایر500500لیمو امینیپست بانک

2721
پرورش گاو 

 راسی3شیری 
سایر250250ماپرور فلکیبانک کشاورزیمهران شهرک اسالمیه1مهرانایالم

سایر400400ماهر عبدیبانک کشاورزیروستای طالقانی1ملکشاهیایالمدامداری2722



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 

2723

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
- صالح آباد - مهران - ایالم

روستای گالن
سایر500500مجتبی قاصیانپست بانک

2724

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

چمژاب
بانک توسعه تعاون

مجتبی گالبی 

ایران شاهی
سایر400400

سایر800800مجید دارابیبانک کشاورزیچرداول روستای هلسم-ایالم2چرداولایالمپرورش دام2725

سایر12001200محبت دارابیبانک توسعه تعاونآبدانان منطقه عشایری ورگر2آبدانانایالمپرورش گوسفند2726

2727

پرورش دام 

سبک و نیمه 

سنگین به 

روش سنتی

1ایالمایالم
ایالم روستای هفت چشمه 

کوچه شهید پیری
سایر500500محسن پیریبانک توسعه تعاون

2728
دامداری میش 

 راسی40
سایر240240محسن سرخهبانک کشاورزیکلم-بدره1بدرهایالم

2729

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک

1ایوانایالم
استان ایالم شهرستان ایوان 

روستای ماژین
صندوق کارآفرینی امید

محسن 

محمدحسینی
سایر250250

2730
 40دامداری 

راسی
سایر240240محسن منصوریبانک کشاورزیبدره روستای دولگالب1بدرهایالم

1ملکشاهیایالمدامپروری2731
ملکشاهی روستای سیاب 

درویش
سایر250250محمد ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

1دره شهرایالمخرید تراکتور2732
ایالم دره شهر اسد آباد 

کوی طالقانی
سایر417417محمد امراییبانک کشاورزی



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 

2733

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240محمد آقا شرفیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2734

پرورش دام 

سبک و سنگین 

با اصالح نژاد

1ایالمایالم

- بخش سیوان -ایالم 

میشخاص روستای حسین 

آباد

صندوق کارآفرینی امید
محمد رحیم 

بیگی
سایر250250

2735
پرورش میش 

راسی40داشتی 
بانک کشاورزیروستای کلم-بدره1بدرهایالم

محمد رضا 

بهرامی
سایر240240

2736

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر250250محمد رضا کمریصندوق کارآفرینی امیدآب انار1آبدانانایالم

2737

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای گلسیری
سایر250250محمد رضا نجفیصندوق کارآفرینی امید

2738

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر240240محمد رضازادهبانک کشاورزیروستای ماهوته1آبدانانایالم

2739
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
سایر100100محمد زکی نهالصندوق کارآفرینی امید

2740
پرورش دهنده 

زنبور عسل
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
سایر400400محمد طارمیبانک کشاورزی



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 

2741
 40دامداری 

راسی
بانک کشاورزیروستای گله دار- بدره1بدرهایالم

محمد علی 

حسن زاده
سایر240240

2742

پرورش دام 

اصالح )سبک 

(نژاد

1دهلرانایالم
ایالم دهلران روستای تم تم 

آب
سایر400400محمد کرمیبانک توسعه تعاون

1ملکشاهیایالمدامپروری2743
ملکشاهی روستای قلعه 

جوق
سایر250250محمد کریمیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500محمد منتیبانک کشاورزیروستای اسالم آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2744

2745

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک

سایر300300محمد نوری پوربانک توسعه تعاونآبدانان مورموری1آبدانانایالم

2746

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم

بخش - چرداول- ایالم

روستای جوبشیر - مرکزی

علی

سایر250250محمد ویسمرادیصندوق کارآفرینی امید

2747
دامداری میش 

راسی40
بانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

محمدحسین 

اهوازیان
سایر240240

1دره شهرایالمخرید تراکتور2748
ایالم دره شهر روستای 

چمژاب
بانک کشاورزی

محمدحسین 

اوالد
سایر500500

2749

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم بخش سیوان روستای 

جعفراباد
سایر200200محمدرضا قنبریصندوق کارآفرینی امید

2750

پرورش دام 

سبک و سنگین 

(اصالح نژاد)

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران روستای 

مازعبدلی باال
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا مهدی 

زاده
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

2751

پرورش و 

فرآوری طیور و 

غیر )زنبور عسل

از مرغ گوشتی 

(یا تخم گذار

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

عباس آباد
بانک توسعه تعاون

محمدصادق 

طاهری
سایر400400

سایر200200محمدعلی صفریپست بانکبدره روستای گچوبان1بدرهایالمکارگاه خیاطی2752

2753

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
روستای -ایالم چرداول

زنجیره علیا
سایر300300محمود سبزهصندوق کارآفرینی امید

2754

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر300300مختار رستمیبانک توسعه تعاونروستای ماهوته1آبدانانایالم

2755
پرورش 

گوسفند داشتی
1چرداولایالم

روستای - چرداول - ایالم 

جوب سرخ علیا
سایر270270مراد جلیلیانصندوق کارآفرینی امید

2756

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

(اصالح نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای تم تم آب
سایر300300مراد زارعیبانک توسعه تعاون

2757

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

سایر400400مراد شیرمحمدیبانک کشاورزیروستای گچ کوبان- بدره2بدرهایالم



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 

2758
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240مراد فتاحیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2759
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240مراد محمدی نژادبانک کشاورزی-بدره1بدرهایالم

2760

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای حاضرمیل
سایر250250مرادعلی مرادیصندوق کارآفرینی امید

2761

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
- اسمان اباد-چرداول-ایالم

روستای باسکله
سایر400400مرتضی یاسمیصندوق کارآفرینی امید

2762
پرورش دام 

(گوسفند)سبک 
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای جوب 

گوهر
سایر250250مرضیه امیریصندوق کارآفرینی امید

2763
پرورش 

گوسفند داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
صندوق کارآفرینی امید

مرضیه محمدی 

فر
سایر400400

2764
پرواربندی بره 

 راسی35
سایر200200مریم بیگیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

سایر600500مریم حسنی پورپست بانکروستای فرهادآباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2765

سایر400400مریم خاوریبانک کشاورزیروستای ارمو1دره شهرایالمپرورش گوسفند2766



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 

سایر300300مریم خیبرگیربانک کشاورزیروستای ارمو1دره شهرایالمپرورش گوسفند2767

سایر440440مریم شه کرمیبانک کشاورزیروستای اسالم آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2768

1ملکشاهیایالمزنبور داری2769
ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سایر400400مریم صمیمیبانک کشاورزی

2770
پرورش زنبور 

عسل
سایر473473مریم قنبریبانک کشاورزیچوار روستای سلطان آباد2ایالمایالم

سایر400400مریم کاظم زادهبانک کشاورزیروستای گنبد1ملکشاهیایالمدامداری2771

1ملکشاهیایالمخیاطی2772
ارکواز ملکشاهی روستای 

داراب آباد
سایر400400مریم کوهیبانک کشاورزی

سایر400400مریم ناصرنیابانک کشاورزیروستای کلک نقی1ملکشاهیایالمدامداری2773

2774
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240مسعود پاپیبانک کشاورزیروستای زید-بدره1بدرهایالم

2775

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240مسعود منتیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم

سایر250250مسلم جابریبانک کشاورزیآبدانان-ایالم2آبدانانایالمپرورش دام2776

2777

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
روستای - مهران - ایالم 

چاالب
بانک توسعه تعاون

مصطفی خاتم 

بدست
سایر500500

بانک کشاورزیملکشاهی چشمه پهن1ملکشاهیایالمدامپروری2778
مصطفی رحمن 

پور
سایر200200

2779

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
- شباب- چرداول-ایالم 

زنجیره علیا
صندوق کارآفرینی امید

مصطفی شریف 

زادی
سایر400400



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 

2780
پرورش میش 

راسی40داشتی 
بانک کشاورزیروستای کلم-بدره1بدرهایالم

مصطفی 

عبداالسالمی
سایر240240

1دهلرانایالمگلیم بافی2781

روستای -دهلران- ایالم

 10کیلومتر )دشت اکبر 

(جاده اندیمشک

سایر100100معصومه احمدیصندوق کارآفرینی امید

سایر400400معصومه برمصندوق کارآفرینی امیدمیانتنگ1ملکشاهیایالمزنبورداری2782

2783

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
-شباب-چرداول-ایالم

روستای دارتوت
سایر500500معصومه بهرامیصندوق کارآفرینی امید

2784
خیاطی زنانه 

(مانتو دوز)
1مهرانایالم

مهران شهرک - ایالم 

اسالمیه
سایر200200معصومه تاوربانک توسعه تعاون

2785

پرورش دام 

سبک وسنگین 

دامداری )

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای مازعبدلی 

باال

سایر250250معصومه خسرویصندوق کارآفرینی امید

2786
چیق بافی 

(چیت بافی )
سایر250250معصومه درقشصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای بانرحمان1مهرانایالم

سایر500500معصومه کاظمیبانک کشاورزیروستای چمزاب1دره شهرایالمپرورش گوسفند2787

2788
پرورش زنبور 

عسل
سایر400400معصومه گواهیانبانک کشاورزیروستای طالقانی1ملکشاهیایالم

2789

پرورش میش 

 50داشتی 

راسی

سایر400400معصومه نادعلیبانک کشاورزیروستای زرانگوش- بدره1بدرهایالم



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 

2790

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
-اسمان اباد-چرداول-ایالم

محله سلطانقلی علیا
سایر500500ملوک سلیمیصندوق کارآفرینی امید

2791
پرورش گاو 

شیری
2مهرانایالم

مهران روستای بان - ایالم 

رحمان
سایر500400ملیحه ارمغانپست بانک

سایر450450ملیحه ساراییبانک کشاورزیمهران صالح آباد- ایالم 2مهرانایالمپرورش گوسفند2792

سایر250250ملیحه لطفیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی عشایر کوچرو1ملکشاهیایالمدامپروری2793

2794

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای گلسیری
سایر250250منصور شریفیصندوق کارآفرینی امید

1ایالمایالمپرورش دام2795
ایالم مهران بخش صالح آباد 

روستای چم اب
سایر500500منیر صیدیبانک توسعه تعاون

2796
پرورش گاو 

شیری
2مهرانایالم

مهران روستای - ایالم 

چاالب خیابان شهید بنده 

میری

سایر300300مهتاب بختیبانک کشاورزی

2797

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

عباس آباد
سایر500500مهدی اروانهبانک کشاورزی

2798
طرح پرورش 

دام و گوسفند
1ملکشاهیایالم

ملکشاهی روستای قلعه 

جوق
سایر400400مهدی اوهامیصندوق کارآفرینی امید



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 

2799

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

سایر500500مهدی بیرانوندبانک توسعه تعاونایالم دره شهر روستای ارمو1دره شهرایالم

سایر500500مهدی شادیوندبانک توسعه تعاونروستای چمژاب1دره شهرایالمپرورش گوسفند2800

2801
دامداری میش 

 راسی30
سایر240240مهدی صفریبانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

2802
پرورش دهنده 

گوسفندوبز
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چشمه پهن
سایر400400مهدی عارفیبانک کشاورزی

سایر400400مهدی عطابیگیصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالمدامداری2803

2804
پروروش 

گوسفند
سایر500500مهدی کوچکیبانک کشاورزیروستای ارمو1دره شهرایالم

2805

پرورش و 

اصالح نزاد دام 

رسبک

سایر270270مهدی گلمرادیبانک کشاورزیآبدانان مورموری1آبدانانایالم

2806

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

بانک توسعه تعاونروستای آب انار-مورموری1آبدانانایالم
مهدی 

محمدبیگی
سایر300300



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

2807

پرورش دام 

سبک وسنگین 

دامداری )

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای کاور
سایر300300مهدی محمدیبانک کشاورزی

2808

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر ماژین 

روستای گدارنمک
بانک توسعه تعاون

مهدی 

میردریکوند
سایر500500

1ملکشاهیایالمزنبورداری2809
ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
سایر400400مهدی ناصریبانک کشاورزی

2810

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
سیروان روستای سراب 

کارزان
سایر500500مهراب صالحیبانک کشاورزی

سایر500500مهرداد استرشبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2811

2812

پرورش و 

فرآوری طیور و 

غیر )زنبور عسل

از مرغ گوشتی 

(یا تخم گذار

سایر400400مهرناز شاطریصندوق کارآفرینی امیددره شهر خ علوی1دره شهرایالم



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 

2813

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

صندوق کارآفرینی امیددره شهر روستای کله جوب1دره شهرایالم
مهناز زینوند 

لرستانی
سایر250250

2814
کارگاه قالب 

دوزی
بانک توسعه تعاونآبدانان مورموری1آبدانانایالم

مهناز شاهرخ 

حسینی
سایر200200

2815
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500مهناز غالمشاهیبانک کشاورزیروستای دشت آباد1دره شهرایالم

صندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم اباد1دره شهرایالمگاو شیری2816
مهوش 

نورمحمدی
سایر500500

سایر500500مهین امامی پورپست بانکروستای گلک1ملکشاهیایالمدامداری2817

2818
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500مهین شادیوندبانک کشاورزیروستای ارمو2دره شهرایالم

2819

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

2مهرانایالم
روستای - مهران - ایالم 

بان رحمان
سایر500500موسی فاضلیبانک کشاورزی

2820

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک

سایر240240موسی مرادیبانک کشاورزیآبدانان روستای بانکت1آبدانانایالم

2821

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر ماژین 

روستای گدارنمک
سایر500500میرزا ستاروندبانک توسعه تعاون



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 

سایر600500میرزائی منوچهربانک کشاورزیروستای فاضل آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2822

2823

پرورش دام 

سبک و سنگین 

اصالح نژاد

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران بخش 

موسیان روستای مملح
سایر300300میعاد رمیزی پورصندوق کارآفرینی امید

سایر250250میالد بشیریصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2824

2825
طرح میش 

داشتی
2ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

راه سفید
سایر500500میالد صادقیبانک کشاورزی

2826
تولید گیاهان 

دارویی معطر
2ایالمایالم

- بخش سیوان -ایالم 

میشخاص روستای حیدرآباد
صندوق کارآفرینی امید

میالد مفتاحی 

زاده
سایر500500

2827

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240مینا پورمندبانک کشاورزیزرانگوش- بدره1بدرهایالم

2828
 30پرورش دام 

راسی
سایر200200مینا نورمحمدیبانک کشاورزیروستای تلخاب-بدره1بدرهایالم

سایر400400نارنج صفرنیاءبانک کشاورزیروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمدامداری2829

سایر400400ناصر آسابانک کشاورزیروستای کلک نقی1ملکشاهیایالمدامداری2830

2831

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

بانک کشاورزیسیروان روستای کلی کلی1سیروانایالم
ناصر خان 

محمدیان
سایر490490

1ملکشاهیایالمزنبور داری2832
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولگ
سایر400400ناهید بازیاربانک کشاورزی

سایر400400نبی بی آخشصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالمدامپروری2833



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 

2834

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای شیخ 

مکان
سایر500500نبی درویشیانبانک کشاورزی

2835

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

(اصالح نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای تم تم آب
سایر400400نبی کرمیبانک توسعه تعاون

2836
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240نجات صفریبانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

2837
پرورش 

گوسفند و بز
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سایر400400نجف جمشیدیبانک کشاورزی

2838

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

عباس آباد
سایر500500نجفعلی ستاریبانک توسعه تعاون

2839
پرواربندی بره 

 راسی40
سایر300300نجم الدین نوریبانک کشاورزیروستای جابر- بدره1بدرهایالم

سایر240240نرگس چونبکبانک کشاورزیملکشاهی دلگشا1ملکشاهیایالمکشاورزی2840

2841
تولید فرش 

دستباف
1ایالمایالم

ایالم شهرک شهید کشوری 

سرطاف خیابان قایم کوچه 

شهید داود تاوانه

سایر100100نرگس عبدیصندوق کارآفرینی امید



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 

2842

پرورش و 

اصالح نژاد 

گاوشیری

سایر250200نرگس همتیبانک توسعه تعاونایالم ایوان روستای ماژین1ایوانایالم

2843
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500نسیم اسمعیلیصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روبروی پیام نور1ایوانایالم

2844

پرورش دام 

سبک و سنگین 

همراه با اصالح 

نژاد

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران بخش 

موسیان روستای ابوغریب
سایر300300نسیمه سگوریصندوق کارآفرینی امید

سایر240240نصراله یارمحمدیبانک کشاورزیملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2845

2846
کارخانه پودر 

بیتومین فیلی
10ایوانایالم

استان ایالم، شهرستان 

ایوان، بخش زرنه، روستای 

امالک، بعد از دوراهی 

سومار، کارخانه پودر 

بیتومین فیلی

سایر60006000نصرت اله فیلیبانک توسعه تعاون

2847
پرورش میش 

راسی35داشتی 
سایر280280نصیر رحیمیبانک کشاورزیروستای دول گالب- بدره 1بدرهایالم

2848
 40دامداری 

راسی
سایر240240نظام پرخیدبانک کشاورزیروستایکلم-بدره1بدرهایالم

2849

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240نظر شیرزادبانک کشاورزیروستای کلم باال-بدره1بدرهایالم

2850
دامداری میش 

 راسی40
سایر240240نظر طاهریبانک کشاورزیزرانگوش-بدره1بدرهایالم



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 

2چرداولایالمدامپروری2851
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای شله کش
صندوق کارآفرینی امید

نعمت اله 

توحیدی
سایر250250

2852

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای گلسیری
سایر250250نعمت اله صفریصندوق کارآفرینی امید

2853

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
-شباب-چرداول-ایالم

روستای شورابه
صندوق کارآفرینی امید

نعیمه حسنی 

جلیلیان
سایر300300

2854

پرورش دام 

سنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای نهر عنبر
سایر300300نعیمه حمیدیصندوق کارآفرینی امید

2855
پرورش دهنده 

گوسفندوبز
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
سایر400400نورالدین افرندبانک کشاورزی

2856
 40دامداری 

راسی
سایر240240نوربخش سلیمانیبانک کشاورزیزرانگوش-بدره1بدرهایالم

2857

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

سایر294294نوروز محمدیبانک کشاورزیسیروان روستای چگنی1سیروانایالم

سایر400400نوریه جمشیدیبانک کشاورزیروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمدامداری2858



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 

2859

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر400400نوریه فاضلیبانک کشاورزیروستای بان رحمان-مهران1مهرانایالم

پست بانکبدره چشمه شیرین1بدرهایالمپوشاک2860
نیک روش 

حاتمی
سایر300300

2861

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

عباس آباد
سایر400400نیکفر خالصهبانک توسعه تعاون

2862

پرورش 

گاوشیری 

راسی همراه 4

اصالح نژاد دام

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

خورده چشمه
سایر28872نیمتاج میرزاییبانک کشاورزی

2863
پرورش 

گوسفند و بز
سایر250250هاجر حیدرنژادصندوق کارآفرینی امیدایوان سراب1ایوانایالم

2864
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500هادی امیریبانک کشاورزیروستای چمکالن1دره شهرایالم

2865
پرورش دام 

(گوسفند)سبک 
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای جوب 

گوهر
سایر250250هادی چولکیبانک توسعه تعاون

2866

پرورش میش 

 60داشتی 

راسی

سایر400400هادی سلیمانیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2867
پرواربندی 

گوسفند
سایر600500هادی مال اندیشپست بانکایالم مهران شهرک اسالمیه2مهرانایالم



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 

2868
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240هاشم دستیاریبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2869
اقامتگاه 

بومگردی عماد
سایر500500هدیه باوگانیپست بانکروستای چشمه سرخ- چوار1ایالمایالم

سایر400400هدیه جمشیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای طالقانی1ملکشاهیایالمدامداری2870

2871

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر270270هدیه شاهینیبانک کشاورزیروستای آب انار1آبدانانایالم

2872

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر300200هواس جامیپست بانکشهرک هزارانی1آبدانانایالم

2873

پرورش و 

اصالح نزاد دام 

سبک

سایر300200هواس همتیپست بانکآبدانان روستای طلور1آبدانانایالم

2874

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی اصالح 

نژاد

سایر240240هوشنگ رضاییبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

2875

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

وحدت آباد
سایر400400والی طهماسیبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالمکیف دوز2876
ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سایر250250والیه باشیصندوق کارآفرینی امید



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 

2877
پرورش 

گوسفند و بز
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای خوران 

سفلی
سایر250250وحید خورانیصندوق کارآفرینی امید

سایر400400ولی سفاهشبانک کشاورزی18433850000ملکشاهیایالمدامداری2878

2879

پرورش دام 

سبک و سنگین 

(اصالح نژاد)

سایر250250ولی غالمیصندوق کارآفرینی امیدروستای مازعبدلی باال1دهلرانایالم

2880

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240وهاب منصوریبانک کشاورزیروستای دول گالب- بدره1بدرهایالم

2چرداولایالمخرید تراکتور2881
روستای طاق -چرداول

گاورین
سایر500500یار مراد نعمتیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250یاسر پورآذرصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2882

2883

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

1سیروانایالم
عرب رودبار -سیروان- ایالم 

روستای چم روته
سایر294294یاسم احمدیبانک کشاورزی

2884
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240یاسین بیگیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2885
نصب و تعمیر 

وسایل گاز سوز
سایر300300یحیی روشنیبانک توسعه تعاوندره شهر روستای کله جو1دره شهرایالم

سایر240240یداهلل حاتمیبانک کشاورزیروستای چشمه پهن1ملکشاهیایالمدامپروری2886

2887

پرورش 

 40گوسفند 

راسی

1مهرانایالم
صالح آباد -مهران-ایالم

روستای گالن
سایر500500یداهلل رحیمیصندوق کارآفرینی امید



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 

2888

پرورش دام 

سبک و سنگین 

اصالح نژاد

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران روستای 

گلسیری
سایر250250یداله کارگرصندوق کارآفرینی امید

2889
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سایر240240یزدان جعفریبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

2890

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
سیروان روستای سراب 

کارزان
سایر294294یوسف حمیدیانبانک کشاورزی

2891

ارایه خدمات 

انجام عملیات 

مکانیزه تولید 

محصوالت 

کشاورزی

سایر500500یوسف زینی وندبانک توسعه تعاونروستای هاشم آباد1دره شهرایالم

2892

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

جهانگیر آباد
سایر500500یوسف علی کرمیبانک کشاورزی

سایر400400یونس قدمیصندوق کارآفرینی امیدروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمدامپروری2893

2894

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
ایالم سیروان لومار روستای 

چم جنگل
سایر490490یونس میرزاییبانک کشاورزی


