
شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

2دلفانلرستان

استان لرستان شهرستان 

نورآباد دلفان روستای 

حاجی آباد

وزارت جهاد کشاورزی10001000ابراهیم محمدیانپست بانک

2

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2ازنالرستان
لرستان ازنا مومن آباد 

جاپلق شرقی روستای گنجه
وزارت جهاد کشاورزی600600ابوالفضل رمضانیصندوق کارآفرینی امید

3
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی56005600ابوذر ازادیبانک کشاورزیالشتر روستای سیاهپوش10سلسلهلرستان

4

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2کوهدشتلرستان

لرستان شهرستان 

کوهدشت روستای چهار 

قلعه وسطی

وزارت جهاد کشاورزی670670ابوذر ولی پورصندوق کارآفرینی امید

5

تولید و بهره 

برداری گیاهان 

دارویی

5خرم آبادلرستان
بخش مرکزی دهستان ازنا 

روستای ایمان آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500اتابک مریدیبانک کشاورزی

6
پروار بندی بره 

راسی500
5کوهدشتلرستان

کوهدشت - لرستان 

روستای پشت باغ ضرونی
وزارت جهاد کشاورزی50005000احد شاطریبانک کشاورزی

7

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

بانک کشاورزیروستای سیالیا1دلفانلرستان
احداله کریمی 

کاکاوند
وزارت جهاد کشاورزی564564

8

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی53

2خرم آبادلرستان
خرم آباد بخش پاپی 

روستای کولوی
بانک کشاورزی

احسان 

خورشیدوند
وزارت جهاد کشاورزی640640

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 
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9

پرورش اصالح 

نژادی گوسفند 

آمیخته

بانک کشاورزیالشتر روستای کاظم آباد2سلسلهلرستان
احسان رحمانی 

کاظم زاده
وزارت جهاد کشاورزی720720

10

پرورش 

گوسفند 

 راس53آمیخته 

2خرم آبادلرستان
روستای - مرکزی- خرم اباد

دره اناران
صندوق کارآفرینی امید

احسان عطایی 

اصل
وزارت جهاد کشاورزی640640

11
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
2خرم آبادلرستان

لرستان خرم آباد روستای 

ریمله اصلی
وزارت جهاد کشاورزی12001200احسان مرادیبانک توسعه تعاون

12

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان
استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستای جلوگیر
وزارت جهاد کشاورزی600600احمد بازگیرپست بانک

13
پرورش 

گوسفندداشتی
1دورودلرستان

- مرکزی-دورود-لرستان

روستای توت گورگش
وزارت جهاد کشاورزی540540احمد پاپیبانک توسعه تعاون

14

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی53

1خرم آبادلرستان
مرکزی باط روستای 

چنارحمام
پست بانک

احمد چراغی 

سپهوند
وزارت جهاد کشاورزی640640

15

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600احمد حبیبیصندوق کارآفرینی امیدروستای سنگ سفید2بروجردلرستان

16
پرورش ماهیان 

سردابی
6سلسلهلرستان

الشتر روستای فیض آباد دو 

آب
وزارت جهاد کشاورزی32003200احمد حسنوندبانک کشاورزی
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17
پروار بندی بره 

راسی500
5کوهدشتلرستان

لرستان شهرستان 

کوهدشت روستای کمیر 

مال امیر

وزارت جهاد کشاورزی50005000احمد دارابیبانک کشاورزی

7پلدخترلرستانپرواربندی بره18
استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستا مورانی
وزارت جهاد کشاورزی36003600احمد دیناروندبانک کشاورزی

19

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی53

2خرم آبادلرستان

خرم آباد باالتر از زندان 

پارسیلون روستای گوشه 

شهنشاه

وزارت جهاد کشاورزی640640احمد رحمتیصندوق کارآفرینی امید

20

هر روستا یک 

 )محصول

روستای دره 

(حیدر

4الیگودرزلرستان
- الیگودرز- لرستان 

روستای دره حیدر
صندوق کارآفرینی امید

احمد رضا شرفی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

21

ساخت اصطبل 

و پرورش و 

اصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

وزارت جهاد کشاورزی500500احمد رضایی دانابانک کشاورزیدورود روستای حشمت آباد1دورودلرستان

22

پرورش 

گوسفندامیخته 

راسی53

2خرم آبادلرستان
کاکاشرف روستای 

چنارخشکه
بانک توسعه تعاون

احمد سلیمان 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی400400

23
پرورش گاو 

شیری
10الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز کیلومتر 

 جاده ازنا جنب شهرک 14

برناباد

وزارت جهاد کشاورزی50005000احمد صلواتیبانک کشاورزی

24

پرورش 

گوسفند 

 راس99داشتی

4الیگودرزلرستان
الیگودرز ززماهروشول اباد 

روستای میوکشان
صندوق کارآفرینی امید

احمد کلیوند 

بختیاری
وزارت جهاد کشاورزی10001000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

25

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند 

 راس 50آمیخته

مولد

وزارت جهاد کشاورزی600600احمد یزدان پناهبانک توسعه تعاونلرستان ازنا روستای کلکله1ازنالرستان

26

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2ازنالرستان
لرستان ازنا پاچه لک غربی 

روستای دره تخت
صندوق کارآفرینی امید

احمدرضا 

حاجیوند
وزارت جهاد کشاورزی600600

27

پرورش واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

1کوهدشتلرستان

کوهدشت بخش طرهان 

روستای حسین اباد 

سرطرهان

وزارت جهاد کشاورزی980980اردشیر گراوندبانک توسعه تعاون

28

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای دوآب

وزارت جهاد کشاورزی350350اردشیر ویسکرمیصندوق کارآفرینی امید

29

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

1کوهدشتلرستان
کوهدشت بخش مرکزی 

روستای سرچشمه ضرونی
وزارت جهاد کشاورزی920920اسد مهدی پوربانک توسعه تعاون

30

نوسازی جایگاه 

و پرورش و 

اصالح گوسفند 

 100آمیخته 

 راس 50 )راسی

(مولد 

صندوق کارآفرینی امیدپلدختر روستای جلوگیر2پلدخترلرستان
اسداهلل 

جمشیدی راد
وزارت جهاد کشاورزی600600
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2خرم آبادلرستانگوسفند امیخته31

-بخش مرکزی-خرم اباد

- دهستان قلعه سنگی 

روستای گزله سنگی

بانک توسعه تعاون
اسداله امانی 

جوبی
وزارت جهاد کشاورزی640640

32

پرورش زنبور 

عسل جهت 

تولید ژل رویال

وزارت جهاد کشاورزی500500اسماعیل چراغیبانک کشاورزیروستای چم گز1پلدخترلرستان

33

کشت گل 

محمدی به 

 4مساحت 

هکتار

2الیگودرزلرستان
لرستان الیگودرز روستای 

خمه سفلی
صندوق کارآفرینی امید

اسماعیل نقیبی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی800800

34

پرورش 

گوسفند 

 راس53آمیخته 

2خرم آبادلرستان
شهرستان خرم آباد بخش 

بیرانوند روستای جوالکمر
وزارت جهاد کشاورزی640640اشرف اصل مرزبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای چم مهر پایین1پلدخترلرستانقالی بافی35
اشرف السادات 

کالنتری
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130اشرف جعفروندبانک توسعه تعاونروستای دهله صوفیان1الیگودرزلرستانقالیبافی36

37

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
الشتر روستای سرینجه 

دوآب
وزارت جهاد کشاورزی840840اشرف دهقان نژادصندوق کارآفرینی امید

38

ساخت اصطبل 

و اصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

1دورودلرستان
شهرستان دورود روستای 

داریاب
وزارت جهاد کشاورزی560560اشرف صالح نژادبانک توسعه تعاون
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2رومشکانلرستانخیاطی39
لرستان رومشکان بخش 

مرکزی روستای بازوند اصل
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500اشرف صفریپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300اشرف نصیریپست بانکروستای چم قال2پلدخترلرستانقالیبافی40

41

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2بروجردلرستان

شهرستان بروجرد بخش 

دره صیدی روستای دره 

نقدی

وزارت جهاد کشاورزی640640اصغر خسرویپست بانک

42
روستای بدون 

بیکار
وزارت جهاد کشاورزی200200اعظم حاجی وندصندوق کارآفرینی امیدازنا روستای دره تخت1ازنالرستان

43

 )کشت زعفران 

 2مساحت

(هکتاری

وزارت جهاد کشاورزی490490اعظم عزیزیبانک توسعه تعاونالیگودرز روستای دوزان2الیگودرزلرستان

44
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
صندوق کارآفرینی امید

اعظم فوالدوند 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی400400

45
کارگاه گلیم 

1بافی 
1پلدخترلرستان

بخش معموالن روستای 

دمرود
440440اعظم مرادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

46

بهسازی 

دامداری 

-روستایی

پرواربندی 

گوساله آمیخته

2سلسلهلرستان
روستای حسین آباد - الشتر

ندر
وزارت جهاد کشاورزی350350افسانه حسنوندصندوق کارآفرینی امید

47

پرورش 

گوسفند 

 راس53آمیخته 

2خرم آبادلرستان
روستای ده پیر دره قاسم 

اولیا
وزارت جهاد کشاورزی640640افسانه سیاه پوشبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200افسانه فتاح نژادبانک کشاورزیروستای تجره سراب سادات1خرم آبادلرستانقالیبافی48
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وزارت صنعت، معدن و تجارت500500افسانه فالحی فردپست بانکبروجرد روستای کیوره5بروجردلرستانپوشاک49

وزارت صنعت، معدن و تجارت9595افسانه محمدیبانک توسعه تعاونگندابه شیراوند1کوهدشتلرستانپوشاک50

5خرم آبادلرستانتولیدی پوشاک51
خرم آباد مرکزی روستای 

پاپی خالدار
بانک توسعه تعاون

افسانه محمدی 

اسد آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480

52
ایجادوتوسعه 

ictروستایی
500500افشین درویشیپست بانکچغابدار-دورود1دورودلرستان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

53

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای چم داوود

صندوق کارآفرینی امید
افشین دوستیان 

تشکن
وزارت جهاد کشاورزی500500

3بروجردلرستانمنبت چوب54
بروجرد روستای دهنو 

مقدسی
بانک توسعه تعاون

افشین علی 

بخشی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

55

بسته بندی 

سبزی جات و 

صیفی جات

وزارت جهاد کشاورزی23002300اکبر ذلقیبانک کشاورزیالیگودرز روستای شاپور آباد5الیگودرزلرستان

56
پرورش گاو 

شیری
1دورودلرستان

شهرستان - استان لرستان 

- بخش مرکزی - دورود 

روستای اندیکان

وزارت جهاد کشاورزی500500اکبر کرنوکرپست بانک

57

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی840840اکبر محمدپوربانک کشاورزیالشتر روستای چشمه سرده2سلسلهلرستان

1خرم آبادلرستانخیاطی58
ریگ سفید - آبستان - زاغه 

روستای ملک آباد- 
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160اکرم پور سرتیپصندوق کارآفرینی امید

59
روستای بدون 

بیکار
وزارت جهاد کشاورزی200200اکرم حاجیوندصندوق کارآفرینی امیددره تخت1ازنالرستان

صندوق کارآفرینی امیدروستای افرینه2پلدخترلرستانقالیبافی خانگی60
اکرم صحرا گرد 

افرینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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61

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2پلدخترلرستان
استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستای بابابهرام
وزارت جهاد کشاورزی600600اکرم عباسیصندوق کارآفرینی امید

62

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600اکرم کشاورزبانک توسعه تعاونروستای زرنان2ازنالرستان

63

طرح تولید 

مبلمان و 

مصنوعات چوبی

5کوهدشتلرستان
لرستان ، کوهدشت ، 

روستای کبوده ابوالوفا
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000اکرم مهکی نسبصندوق کارآفرینی امید

64

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

امیخته

پست بانکروستای سندرکان1دورودلرستان
اکرم نجاتی 

بیرانوند
وزارت جهاد کشاورزی500500

1خرم آبادلرستانزنبور داری65
روستای - سراب چنگایی

باباعباس
وزارت جهاد کشاورزی500400اکرم هییتیبانک توسعه تعاون

1خرم آبادلرستانقالیبافی66
خرم اباد بیرانشهر روستای 

گل زرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الهام بزن بیرانوندبانک کشاورزی

67

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600الهام پارسابانک توسعه تعاونروستا واالنجرد2بروجردلرستان

68
کشت زعفران 

وگیاهان دارویی
2دورودلرستان

شهرستان دورود روستای 

برزان
وزارت جهاد کشاورزی590590الهام حاجیوندصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام حسنوندبانک کشاورزیروستای گل گل1پلدخترلرستانقالی بافی69

2خرم آبادلرستانگاو شیری70
لرستان خرم اباد شهر زاغه 

روستای ایوانی
وزارت جهاد کشاورزی600600الهام دالوندپست بانک
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71
پرورش گاو 

 راس10آمیخته 
2خرم آبادلرستان

-ابستان-زاغه-خرم اباد

روستای بابا محمود
وزارت جهاد کشاورزی800800الهام رضاییبانک توسعه تعاون

72

صندوق خرد 

محلی روستای 

مومن آباد

صندوق کارآفرینی امید200200الهام عسگریصندوق کارآفرینی امیدازنا مومن آباد49ازنالرستان

73
تولید مصنوعات 

چرمی
100100الهه برومندصندوق کارآفرینی امیدروستای برزان1دورودلرستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

74
پرواربندی بره 

لری
2کوهدشتلرستان

بخش مرکزی اوالدقباد 

روستای تکیه دیالی
وزارت جهاد کشاورزی600600الهه میرزاییصندوق کارآفرینی امید

75

پرورش و 

اصالح نژاد بره 

امیخته

2دلفانلرستان
لرستان دلفان بخش خاوه 

روستای الفسانه
وزارت جهاد کشاورزی600600امنه ذوالفقاریصندوق کارآفرینی امید

76
مجتمع 

گردشگری
6ازنالرستان

ازنا جاده ازنا به اراک 

روبروی روستای تمبک
35003500امیدعلی اکبریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

77

پرورش بز 

 139شیری 

راس

وزارت جهاد کشاورزی24002400امید علی بیرانوندبانک کشاورزیعلی آباد پرسانه-خرم اباد10خرم آبادلرستان

78

پرواربندی 

 194گوساله 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی93129312امید علی عسگریبانک کشاورزیروستای عسگراباد-خرم اباد 16خرم آبادلرستان

79

پروار تاسیس 

پرورش گاو 

 راس10شیری 

3الیگودرزلرستان
الیگودرز بربرود غربی 

روستای دوچقا
وزارت جهاد کشاورزی12001200امید ملکیپست بانک

5بروجردلرستانقلمزنی80
ک - سراب زارم - بروجرد

بن بست یاس- یادبود 
صندوق کارآفرینی امید

امیر محسن 

سلیمانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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81
پرورش گاو 

شیری
3الیگودرزلرستان

- بربرود غربی - الیگودرز

روستای سنگ سفید بسحاق
صندوق کارآفرینی امید

امیر ملک 

محمودی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

82
روستای بدون 

بیکار
صندوق کارآفرینی امیدروستای دره تخت1ازنالرستان

امیرحسین 

حاجیوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

35خرم آبادلرستانپرورش گل رز83
خرم آباد مرکزی روستای 

باباعباس
بانک کشاورزی

امیرحسین سام 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی2100021000

84

پرورش و 

صاالح 

نژادگوسفندی 

آمیخته

بانک توسعه تعاونروستای چم گرداب2پلدخترلرستان
امین اله 

دریکوندی
وزارت جهاد کشاورزی660660

7خرم آبادلرستانپرورار بندی بره85
خرم آبادمرکزی ده 

پیرجنوبی دربندکمالوند
وزارت جهاد کشاورزی35003500امین بیرانوندبانک کشاورزی

86

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1کوهدشتلرستان
کوهدشت بخش مرکزی 

روستای چم قال ریکا
وزارت جهاد کشاورزی500500امین تیموریصندوق کارآفرینی امید

87

پرورش 

گوسفند امیخته 

راس53

2خرم آبادلرستان
 حوزه ی 1روستای بادیه 

مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

امین جعفری 

زاهد
وزارت جهاد کشاورزی640640

88
پرواربندی 

گوساله آمیخته
2کوهدشتلرستان

کوهدشت بخش مرکزی 

روستای ساری میران 

ازادبخت

وزارت جهاد کشاورزی29402940امین کاظمیبانک کشاورزی

89

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی640640امین نوابیصندوق کارآفرینی امیدروستای انگشته2بروجردلرستان
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4سلسلهلرستانپرواربندی بره90
یوس/مرکزی/سلسله/لرستان

گریران باال/فوند
وزارت جهاد کشاورزی19001900امین یوسف وندصندوق کارآفرینی امید

12خرم آبادلرستانگوسفند داشتی91
خرم آباد زاغه .لرستان 

روستای کیان بر آفتاب
وزارت جهاد کشاورزی92009200ایرج الماسیبانک کشاورزی

92

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای چهار 

مله

وزارت جهاد کشاورزی500500ایرج امیریصندوق کارآفرینی امید

93
پروار بندی 

گوساله
2دورهلرستان

شهرستان - استان لرستان

روستای ناوه کش –چگنی 
پست بانک

ایرج کدخدایی 

چگنی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

94

پرورش 

گوسفند 

 راس53آمیخته 

وزارت جهاد کشاورزی640640ایمان رضاییصندوق کارآفرینی امیدخرم اباد روستای حسن اباد2خرم آبادلرستان

95
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی500500ایمان ساالروندپست بانکدورود روستای دره اسپر1دورودلرستان

96

پرورش و 

اصالح 

نژادگوسفند 

امیخته

2دلفانلرستان

استان لرستان شهرستان 

نورآباد روستای سیکوند 

چواری

وزارت جهاد کشاورزی11201120ایوب رحیمیبانک کشاورزی

1خرم آبادلرستانفرش دستباف97
روستای پاپی - خرم اباد

خالدار خ امام خمینی ره
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150آذر رستمی کیابانک توسعه تعاون

98

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیفیروزآباد روستای دارمرود1سلسلهلرستان
آذر رضایی 

دارمرود
وزارت جهاد کشاورزی13001300
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99

صندوق خرد 

محلی روستایی 

شهید محمد 

بروجردی

30بروجردلرستان
روستای -بخش اشترینان

شهید محمد بروجردی
صندوق کارآفرینی امید

آذر رنجبر 

روزبهانی
صندوق کارآفرینی امید400400

100

طرح پرورش 

واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

1کوهدشتلرستان
روستای -کوهدشت-لرستان

داالب پایین
وزارت جهاد کشاورزی600600آرزو امرایی نژادبانک کشاورزی

3بروجردلرستانمنبت چوب101
بروجرد روستای دهنو 

مقدسی
300300آرش علی بخشیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

102

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1کوهدشتلرستان
کوهدشت اشتره - لرستان 

گل گل
وزارت جهاد کشاورزی690690آرمان گراوندبانک کشاورزی

103
طرح تیپ گاو 

شیری
2دورودلرستان

شهرستان دورود روستای 

کارخانه یکدانگ
وزارت جهاد کشاورزی800800آزاده صادق پورصندوق کارآفرینی امید

6خرم آبادلرستانخیاطی104
روستای پاپی - خرم اباد

6البرز- خالدار
بانک توسعه تعاون

آزاده نامی 

اسدآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

105
قالی بافی 

خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150آزیتا بیرانوندبانک کشاورزیروستای تپه نصیر واشیان1پلدخترلرستان

106

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی800800آسیه کرمیپست بانکروستای چگنی کش2بروجردلرستان

بانک توسعه تعاونروستای قلعه سنگی1خرم آبادلرستانقالیبافی107
آفاق میرزایی 

هابیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150
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108

پرورش و 

اصالح گوسفند 

آمیخته

3کوهدشتلرستان
کوهدشت بخش مرکزی 

روستای تنگ گراز
وزارت جهاد کشاورزی840840آمنه خزاییبانک کشاورزی

1خرم آبادلرستانفرش دستباف109
روستای پاپی - خرم اباد

خالدار
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150آمنه علی پوربانک توسعه تعاون

110

پرواربندی 

 65گوساله 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی36403640آمنه موسویبانک کشاورزیروستای انار در باال-خرم اباد 8خرم آبادلرستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آمنه نریمانبانک کشاورزیروستای بدر اباد1خرم آبادلرستانقالی بافی111

112
گلیم بافی 

روستایی
1پلدخترلرستان

لرستان پلدختر روستای 

ولی عصر
100100آهو ساتیاروندبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

113
ایجاد و توسعه 

ICTروستایی 
1بروجردلرستان

استان لرستان شهرستان 

بروجرد روستای درب 

آستانه خالد بن علی

500500آیت چقلوندپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

114
پروار بندی بره 

 راسی500
10الیگودرزلرستان

الیگودرز بربرود غربی 

روستای خیرآباد
بانک کشاورزی

باقر فتاحی 

بسحق
وزارت جهاد کشاورزی52005200

115

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی640640بتول پارساصندوق کارآفرینی امیدروستای ده شیخان2بروجردلرستان

116
کشت گیاهان 

(موسیر)داوریی 
5دلفانلرستان

روستای سراب داوود 

شهرستان دلفان
وزارت جهاد کشاورزی27002700بتول خاوریپست بانک

117
فرش و قالی 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400بتول گودرزیپست بانکبروجرد روستای کرکیخان3بروجردلرستان
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118

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان

لرستان شهرستان پلدختر 

بخش معموالن روستای 

2ریخان 

بانک کشاورزی
بتول نقدی 

چگنی
وزارت جهاد کشاورزی600600

119
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت499449بتول نقی بیرانوندبانک توسعه تعاونروستای ریمله قلعه نو ریمله2خرم آبادلرستان

120
گوسفند داشتی 

 رأس99
3الیگودرزلرستان

بخش بربرود غربی روستای 

دهنو آلیگر
وزارت جهاد کشاورزی10001000بختیار ستاریصندوق کارآفرینی امید

121

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان
لرستان شهرستان پلدختر 

روستای پران پرویز
وزارت جهاد کشاورزی600600بساط نورمحمدیپست بانک

400400بلقیس موسویصندوق کارآفرینی امیدالیگودرز روستا خان آباد5الیگودرزلرستانگلیم بافی122
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرم آبادلرستاناشتغال روستایی123
روستای پاپی خالدار علیا 

 متری16خیابان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت320320بهار عبدالهی فردبانک توسعه تعاون

124
پرواربندی بره 

راسی100
3الیگودرزلرستان

الیگودرز روستای گلبهار 

محمدباقری
وزارت جهاد کشاورزی940940بهرام بهمنیصندوق کارآفرینی امید

13ازنالرستاناحداث گلخانه125
لرستان ازنا روستای سیاوش 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی60006000بهرام زمانیبانک کشاورزی

126
پرورش گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی750750بهرام مهرجوصندوق کارآفرینی امیدبروجرد روستا ولیان2بروجردلرستان

127

پرورش و 

اصالح نژاد 

گاوامیخته

2پلدخترلرستان
لرستان مععموالن روستای 

دمرود افرینه
وزارت جهاد کشاورزی300300بهروز ایمانیصندوق کارآفرینی امید

128
پروراربندی 

گوساله آمیخته
2کوهدشتلرستان

کوهدشت روستای گنجینه 

ضرونی
وزارت جهاد کشاورزی760760بهروز دورانیپست بانک
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129
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
وزارت جهاد کشاورزی500500بهزاد حاجیوندصندوق کارآفرینی امید

130

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی640640بهزاد حیدریپست بانکخرم آباد روستای تجره2خرم آبادلرستان

131

پرواربندی بره 

راس 340

صنعتی

6خرم آبادلرستان
روستای باغ -خرم اباد رباط 

دایی پاپین
وزارت جهاد کشاورزی27202720بهزاد مومنیبانک کشاورزی

132
پروار بندی بره 

امیخته
1رومشکانلرستان

شهرستان رومشگان 

روستای پادروند سفلی
وزارت جهاد کشاورزی500500بهمن پادروندبانک توسعه تعاون

133
پرواربندی 

گوساله دو رگ
3کوهدشتلرستان

بخش درب گنبد روستای 

شرشره
وزارت جهاد کشاورزی950950بهمن حاتمیصندوق کارآفرینی امید

1خرم آبادلرستانخیاطی134
- چغلوندی- خرم اباد

روستای کاسیان رستم خانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160بهناز شاه دوستصندوق کارآفرینی امید

2رومشکانلرستانپرواربندی بره135
لرستان رومشکان بخس 

مرکزی روستای رشنوده
وزارت جهاد کشاورزی10001000بهناز طرهانیصندوق کارآفرینی امید

3خرم آبادلرستانقالی بافی136
روستای بدراباد - خرم اباد

سفلی
بانک توسعه تعاون

بهناز مرتضوی 

چگنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

137
روستای بدون 

بیکار
صندوق کارآفرینی امیددره تخت1ازنالرستان

بی بی جان 

حاجیوند
وزارت جهاد کشاورزی200200

2الیگودرزلرستانجاجیم بافی138
- بربرود غربی  –الیگودرز 

روستای خیر آباد
صندوق کارآفرینی امید

بی بی جان 

مهدی بسحاق
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

139

طرح روستای 

بدون بیکار دره 

اسپر

1دورودلرستان
لرستان دورود روستای دره 

اسپر
صندوق کارآفرینی امید

بی بی طال 

حاجی وند
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

140
پرورش گاو 

شیری
1دورودلرستان

-مرکزی-دورود-لرستان

روستای امیراباد گورکش
بانک توسعه تعاون

بیژن قایدرحمت 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی12001200
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صندوق کارآفرینی امیدبروجرد روستای چگنی کش2بروجردلرستانگوسفند داشتی141
پاپی حسن 

خاوری
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی20802080پروانه امیریصندوق کارآفرینی امیدالشتر روستای ربیع آباد4سلسلهلرستانپرواربندی بره142

143
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
وزارت جهاد کشاورزی350350پروانه بروجردیصندوق کارآفرینی امید

144
روستای بدون 

بیکار
صندوق کارآفرینی امیددره تخت1ازنالرستان

پروانه حاجی وند 

دستگردی
وزارت جهاد کشاورزی200200

145

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان
پلدختر روستای 

(هرسگه)چغا
وزارت جهاد کشاورزی600600پروانه مینائی پورپست بانک

146

پروار بندی 

 100گوساله 

راسی

5خرم آبادلرستان
خرم آباد روستای چنار 

خشکه کاکاشرف
وزارت جهاد کشاورزی56005600پرویز اسدیبانک توسعه تعاون

147

پرورش 

 10گاوشیری 

راسی

3خرم آبادلرستان
روستای میراحمدی بخش 

زاغه
وزارت جهاد کشاورزی500500پروین جمشیدیبانک توسعه تعاون

148
قالی بافی 

خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین عبدیبانک کشاورزیروستای بابازید1پلدخترلرستان

149

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

2دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای کلهو
وزارت جهاد کشاورزی600600پروین نظریصندوق کارآفرینی امید

1خرم آبادلرستانقالی بافی150
کمالوند روستای سراب پرده 

چاهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250پروین هراتیبانک کشاورزی

151

پرورش واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

1رومشکانلرستان
شهرستان رومشکان بخش 

مرکزی روستای خیردرار
وزارت جهاد کشاورزی720720پری وش بادآوربانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000پریسا داراییصندوق کارآفرینی امیدروستای دارایی-خرم آباد6خرم آبادلرستانخیاطی152
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153

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1کوهدشتلرستان

-کوهدشت-لرستان

- زیر تنگ سیاب - کوهنانی

روستای تازه اباد

پست بانک
پریوش عزیزی 

سیاب
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت جهاد کشاورزی46004600پویا حسین پوربانک کشاورزیالشتر روستای درویش آباد4سلسلهلرستانبره پرواری154

155

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای موله کالیاب

وزارت جهاد کشاورزی640640پویان فراشیبانک توسعه تعاون

156
پرورش 

گوسفند داشتی
2خرم آبادلرستان

چغلوندی بیرانوند جنوبی 

موسیوند
بانک توسعه تعاون

تاج دولت 

شمشیری مطلق
وزارت جهاد کشاورزی640640

157
روستای بدون 

بیکار
صندوق کارآفرینی امیددره تخت1ازنالرستان

تاج طال حاجی 

وند
وزارت جهاد کشاورزی200200

158

هر روستا یک 

 )محصول

روستای دره 

(حیدر

2الیگودرزلرستان
- الیگودرز- لرستان 

روستای دره حیدر
وزارت جهاد کشاورزی10001000تاجی بهمنیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکبروجرد روستای زرشکه1بروجردلرستانقالی بافی159
توران شمس 

بیرانوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

160
پرواربندی 

گوساله
2دورهلرستان

لرستان شهرستان دوره 

بخش ویسیان روستای چم 

دیوان

پست بانک
تیمور سلیمی 

چگنی
وزارت جهاد کشاورزی700700

161

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک توسعه تعاونروستای چم مهر- پلدختر1پلدخترلرستان
تیمور سوخته 

زاری
وزارت جهاد کشاورزی600600
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1پلدخترلرستانتولید گل نرگس162
لرستان معموالن روستای 

دروزناب
وزارت جهاد کشاورزی570570تیمور شاکرمیصندوق کارآفرینی امید

163

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600تیمور محسنیبانک توسعه تعاونروستای پاعلم1پلدخترلرستان

1کوهدشتلرستانکارگاه قالیبافی164
لرستان کوهدشت وزکور 

روستای مله
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ثریا آزادمنشپست بانک

165

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2پلدخترلرستان
پلدختر بخش مرکزی 

روستای چم مهر
وزارت جهاد کشاورزی600600ثریا رضائی نژادصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400ثریا فرهادپوربانک توسعه تعاون4گلستان - روستای تلوری 5خرم آبادلرستانقالی بافی166

1خرم آبادلرستانقالیبافی167
خرم آباد روستای چشمه 

پاپی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ثریا مراد نژادبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ثریا نیازی پورپست بانکبروجرد روستای زرشکه2بروجردلرستانقالیبافی168

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ثریا همتی فردپست بانکروستای دارحوض1خرم آبادلرستانخیاطی169

وزارت جهاد کشاورزی1200012000جمشید رحمتیبانک کشاورزیالشتر روستای سراب هنام10سلسلهلرستانپرواربندی بره170

171
ایجاد و توسعه 

ictروستایی 
1دلفانلرستان

لرستان نوراباد روستای 

چشمه خانی نور علی
پست بانک

جهان قاسمی 

صفراباد
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

172

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

2کوهدشتلرستان
روستای تنگ گراز یا رشید 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی600600جهانخش باقریصندوق کارآفرینی امید

5کوهدشتلرستانگاو شیری173
- کوهدشت - لرستان 

روستای سه آسیابه
وزارت جهاد کشاورزی75007500جهانگیر آزادبختبانک کشاورزی
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174

طرح توجیهی 

پرورش دام 

سبک

صندوق کارآفرینی امیدروستای حیدر اباد مرالی2دلفانلرستان
جواد عینی کن 

کت
وزارت جهاد کشاورزی600600

175

پرواربندی 

 53گوسفند

راسی

2خرم آبادلرستان
روستای - خرم آباد- لرستان

کوچه شقایق دوم- بلیلوند
وزارت جهاد کشاورزی600600جواد کاظمی مهرپست بانک

176

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی640640جواد محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای بز ازنا2بروجردلرستان

177

پرورش 

گوسفند امیخته 

راس30

1خرم آبادلرستان
- کرگاه- مرکزی- خرم اباد

روستای میم دول
وزارت جهاد کشاورزی300300جواد محمدی پورصندوق کارآفرینی امید

178

پرورش 

گوسفند نزاد 

آمیخته

2دورودلرستان
لرستان شهرستان دورود 

مرکزی ژان روستای دهنو
وزارت جهاد کشاورزی500500جواهر پیشدادصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جواهر منصوریبانک توسعه تعاونروستای داود رشید1کوهدشتلرستانقالی بافی179

180

پرواربندی 

گوسفند داشتی 

 رأسی99

بانک توسعه تعاونروستای شمس آباد-الیگودرز3الیگودرزلرستان
چراغعلی 

جمشیدی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

وزارت جهاد کشاورزی810810حاجی بیرانوندصندوق کارآفرینی امیدروستای کشت باغ2بروجردلرستانکشت زعفران181

11رومشکانلرستانگوساله پرواری182

لرستان شهرستان رومشکان 

بخش مرکزی روستای 

خیردرار

وزارت جهاد کشاورزی44004400حامد بازوندیبانک کشاورزی

183

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوساله آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی20852085حامد رضایی نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای باغ جایدر- پلدختر4پلدخترلرستان
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184
طرح کاشت 

موسیر
وزارت جهاد کشاورزی12321232حامد سرلکبانک توسعه تعاونروستای چغازال-ازنا2ازنالرستان

185

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای کله 

1بان 

وزارت جهاد کشاورزی300300حامد میربکصندوق کارآفرینی امید

186

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

امیخته

1دورودلرستان
-مرکزی -دورود -لرستان 

روستای تنوردر-ژان 
بانک توسعه تعاون

حجت اله کرمی 

رجا
وزارت جهاد کشاورزی500500

187

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1سلسلهلرستان
الشتر روستای اسالم آباد 

دارمرود
وزارت جهاد کشاورزی350350حجت قابلی نصیرصندوق کارآفرینی امید

188

بهسازی 

دامداری 

روستایی 

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
الشتر روستای حسین آباد 

ندر
صندوق کارآفرینی امید

حدیث احمدی 

شکرآباد
وزارت جهاد کشاورزی350350

189
تولید فرش 

دستباف سنتی
1خرم آبادلرستان

روستای پشته جزایری 

10نیلوفر
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حدیث ایمانی نیاپست بانک

190
پرواربندی 

گوساله
4سلسلهلرستان

شهرستان سلسله - لرستان 

روستای بردبل هنام- 
وزارت جهاد کشاورزی19201920حسام مشعلیبانک کشاورزی
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191

نوسازی جایگاه 

و پرورش و 

اصالح گوسفند 

 100آمیخته 

 راس 50 )راسی

(مولد 

1پلدخترلرستان
روستای چشمه - پلدختر

گش واشیان
وزارت جهاد کشاورزی600600حسن اصالنیبانک کشاورزی

192

پروش و اصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

2دلفانلرستان

استان لرستان شهرستان 

نورآباد روستای سیکوند 

چواری

بانک کشاورزی
حسن رحیمی 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی803803

2دورهلرستانگوسفند داشتی193

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای تل ساالر

صندوق کارآفرینی امید
حسن رضا 

کردعلی وند
وزارت جهاد کشاورزی400400

194

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

2ازنالرستان
لرستان ازنا سیالخور شرقی 

روستای قلعه رستم
وزارت جهاد کشاورزی600600حسن ساالروندصندوق کارآفرینی امید

195
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
500500حسن ساالروندصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

196

نوسازی جایگاه 

و پرورش و 

اصالح گوسفند 

 100آمیخته 

 راس 50 )راسی

(مولد 

1پلدخترلرستان
لرستان معموالن روستای 

چم شهران
صندوق کارآفرینی امید

حسن ططرزاده 

افرینه
وزارت جهاد کشاورزی300300
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اشتغال 
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197

پرورش اصالح 

و نژاد گوسفند 

آمیخته

2پلدخترلرستان
منطقه - دره کی- پلدختر

عشایری
سازمان امور عشایر ایران600600حسن محمدیصندوق کارآفرینی امید

198

پرواربندی 

 180گوساله 

راسی

18خرم آبادلرستان
روستای کاسیان -بیرانشهر 

رستم خانی
بانک کشاورزی

حسین بارانی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی1008010000

199

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1دورودلرستان
-مرکزی -دورود -لرستان 

روستای تنور در-ژان 
بانک کشاورزی

حسین بک 

قالبی حاجیوند
وزارت جهاد کشاورزی640640

بانک کشاورزیروستای ناصروند- خرم اباد 2خرم آبادلرستانگوسفند امیخته200
حسین بهاروند 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی640640

201
روستای بدون 

بیکار
وزارت جهاد کشاورزی260260حسین حاجیوندصندوق کارآفرینی امیدروستای دره تخت1ازنالرستان

202
پرورش 

گوسفند امیخته
وزارت جهاد کشاورزی640640حسین رباطیبانک توسعه تعاونروستای رباط نمکی-خرماباد2خرم آبادلرستان

203

پرورش اصالح 

و نژاد گوسفند 

 50آمیخته 

رأسی

1پلدخترلرستان

استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستای چم 

محمدعلی

بانک کشاورزی
حسین رستمی 

امرایی
وزارت جهاد کشاورزی600600

204
پرورش 

گوسفند آمیخته
وزارت جهاد کشاورزی300300حسین شمسهصندوق کارآفرینی امیدروستای سراب زارم1بروجردلرستان

205
تاسیس واحد 

پروار بندی بره
بانک کشاورزیالشتر روستای چوالندیم8سلسلهلرستان

حسین عباسی 

چوالندیم
وزارت جهاد کشاورزی45004500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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206

ساخت اصطبل 

و پرورش 

اصالح نزاد 

گوسفند آمیخته

1دورودلرستان
شهرستان دورود روستای 

سانبدان
پست بانک

حسین علی 

عبدالوند عسگری
وزارت جهاد کشاورزی500500

207

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

وزارت جهاد کشاورزی12001200حسین فریدونیصندوق کارآفرینی امیدروستای بادامک3پلدخترلرستان

208

هر روستا یک 

 )محصول

روستای دره 

(حیدر

3الیگودرزلرستان
- الیگودرز- لرستان 

روستای دره حیدر
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین قدوسیصندوق کارآفرینی امید

209
ایجاد 

پرواربندی بره
صندوق کارآفرینی امیدلرستان فیروزآباد7سلسلهلرستان

حسین کرم پور 

فیروزی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

210

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای سه کره
وزارت جهاد کشاورزی540540حسین محمد پورصندوق کارآفرینی امید

3رومشکانلرستانپرواربندی بره211
لرستان رومشکان روستای 

اقاجان جاده تنگ ترک
بانک کشاورزی

حسین مراد 

رحمانی
وزارت جهاد کشاورزی16181618

212
پرورش گیاهان 

دارویی
2دلفانلرستان

روستای سراب داود 

شهرستان دلفان
صندوق کارآفرینی امید

حشمت اهلل 

رحمتی داود
وزارت جهاد کشاورزی10001000

213
پرورش بره 

پرواری
14دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای ریقان
بانک توسعه تعاون

حکمت اله 

بهرامی
وزارت جهاد کشاورزی1040010400

214
پروار بندی بره 

امیخته
1رومشکانلرستان

شهرستان رومشگان 

روستای رومیانی
وزارت جهاد کشاورزی900900حکمت رومیانیبانک توسعه تعاون
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1سلسلهلرستانگلیم بافی215
لرستان الشتر روستای 

اهنگری میرزایی
بانک توسعه تعاون

حلیمه امیدی 

میرزائی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی300300

216

نوسازی جایگاه 

و پرورش و 

اصالح گوسفند 

 100آمیخته 

 راس 50 )راسی

(مولد 

1پلدخترلرستان
معموالن روستای آمیران 

کوشکی
وزارت جهاد کشاورزی600600حمزه کوشکیبانک کشاورزی

217
خرید ادوات 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی406406حمید اسکندریبانک توسعه تعاونروستای ذوالقدر1ازنالرستان

218
ایجاد و توسعه 

ICTروستایی 
500500حمید ترکاشوندپست بانکبروجرد اشترینان جعفراباد1بروجردلرستان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

219
روستای بدون 

بیکار دره تخت
صندوق کارآفرینی امیدازنا روستای دره تخت1ازنالرستان

حمید حاجی وند 

دستگردی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

220

پرورش 

گوسفند امیخته 

راسی53

2خرم آبادلرستان
روستای -رباط-خرم آباد 

زرین چغاشهیدجابری
وزارت جهاد کشاورزی640640حمید حقی زادهصندوق کارآفرینی امید

32الیگودرزلرستانگوساله پرواری221
- الیگودرز- لرستان 

روستای چقاطرم
بانک کشاورزی

حمید رضا 

درویشی
وزارت جهاد کشاورزی2349317120

222

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی500500حمید ساالروندبانک توسعه تعاوندورود روستای امام آباد1دورودلرستان

223
ایجاد و توسعه 

ICTروستایی 
پست بانکروستای کلهو1دورهلرستان

حمید عباسی 

نسب
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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224

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

امیخته

بانک کشاورزیروستای محمد میرزایی3دلفانلرستان
حمید عین 

شاهی میرزا
وزارت جهاد کشاورزی14401440

2دلفانلرستانتولید نبات225
بخش خاوه -دلفان-لرستان

جنوبی روستای برخوردار
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350حمید قربانیصندوق کارآفرینی امید

226

پرورش و 

اصالح نژادگاو 

آمیخته

2دلفانلرستان
- نوراباد دلفان - لرستان 

روستای چال سیل میربگ
پست بانک

حمید قنبری 

حسن گاویار
وزارت جهاد کشاورزی14001400

227

پرواربندی 

 100گوساله 

راسی

بانک کشاورزیروستای اسکین سفلی6خرم آبادلرستان
حمیدرضا 

اسکینی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

228

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان
استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستای چم مهر باال
وزارت جهاد کشاورزی600600حوا سیفیبانک کشاورزی

229

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
الشتر روستای دره تنگ 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی600600حوا یوسف وندصندوق کارآفرینی امید

230

احداث واحد 

گاو شیری 

 رأسی1000

300خرم آبادلرستان
خرم اباد بخش پاپی 

روستای چشمه کره
وزارت جهاد کشاورزی150000150000حیدر نوری زادهپست بانک

231
قالی بافی 

خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خانزاده آقاجانیصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم اباد1پلدخترلرستان

صندوق کارآفرینی امیدقلعه جغدساالر1خرم آبادلرستانگلیم بافی232
خانم طال نجیب 

زاده
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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233

پرورش 

گوسفند 

 راس53آمیخته 

2خرم آبادلرستان
-ده پیر-مرکزی-خرم اباد

روستای ده نوروز
وزارت جهاد کشاورزی640640خداداد سپهوندصندوق کارآفرینی امید

2خرم آبادلرستانگوسفند امیخته234
خرم آباد بخش پاپی 

روستای برگ نجف
وزارت جهاد کشاورزی640640خدارسان قاسمیصندوق کارآفرینی امید

235

مجوز تاسیس 

دامداری 

روستای گوساله 

آمیخنه

وزارت جهاد کشاورزی23502350خداکرم صالحیبانک کشاورزیالشتر روستای صالح اباد2سلسلهلرستان

236

پرورش 

گوسفند 

 راس53آمیخته 

2خرم آبادلرستان
خرم آباد روستای شوراب 

چنار بگالی
بانک کشاورزی

خداکرم 

میردریکوندی
وزارت جهاد کشاورزی640640

237
ایجاد و توسعه 

ictروستایی 
1دلفانلرستان

لرستان شهرستان دلفان 

روستای کفراج
پست بانک

خدیجه برفی 

کفراج
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

238

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند 

 50)آمیخته 

(راس دام مولد

وزارت جهاد کشاورزی600600خدیجه پنهانیصندوق کارآفرینی امیدمعموالن روستای بن عباس1پلدخترلرستان

239
پرورش گاو 

شیری
3دورهلرستان

شهرستان - استان لرستان

- بخش مرکزی –چگنی 

شهرک دام

وزارت جهاد کشاورزی15981598خدیجه پورجعفربانک کشاورزی

150150خدیجه جعفریبانک توسعه تعاونروستای وسکور1کوهدشتلرستانگلیم بافی240
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

241
گلیم بافی 

روستایی
1پلدخترلرستان

لرستان پلدختر روستای 

مورانی
5050خدیجه سلیمانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه مرادیپست بانکروستای تلوری علیا1خرم آبادلرستانتولیدی پوشاک242

243
پوشاک 

(خیاطی)
1خرم آبادلرستان

خرم آباد روستای بلیلوند 

کوچه تمدن
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150خدیجه مریدیبانک توسعه تعاون

1خرم آبادلرستانکاشت زعفران244

بخش مرکزی -خرم آباد

دهستان رباط روستای 

آزادخانی

وزارت جهاد کشاورزی440440خلیل حسنوندبانک توسعه تعاون

245

پرورش 

گوسفند 

 راس53آمیخته 

2خرم آبادلرستان
قاعد - زاغه-خرم اباد

روستای ایوشان-رحمت
بانک کشاورزی

خیر علی قاعد 

رحمتی
وزارت جهاد کشاورزی640640

246

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

پست بانکلرستان دلفان روستای زمانه2دلفانلرستان
خیراله تیموری 

زمانه
وزارت جهاد کشاورزی600600

247

پرورش 

 50گوسفند 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی600600دارا رحمتیصندوق کارآفرینی امیدپلدختر روستای بادامک2پلدخترلرستان

32خرم آبادلرستانپرواربندی بره248
زاغه روستای کله جوب 

اسکندری
وزارت جهاد کشاورزی3000030000داریوش ایمانیبانک کشاورزی

249
کارگاه گلیم 

بافی روستایی
2پلدخترلرستان

لرستان پلدختر روستای 

ولی عصر کوچه شهید 

دانیالی

800800درخشان میربانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

250
ایجاد و توسعه 

ictروستایی
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله بخش مرکزی 

دهستان بسطام هنام 

روستای چم تکله

پست بانک
درویش عباس 

مهرابی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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251

پرورش واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

2خرم آبادلرستان

خرم آباد بخش مرکزی 

دهستان بیرانوند روستای 

شرفبک

صندوق کارآفرینی امید
دولت زرین 

جویی الوار
وزارت جهاد کشاورزی640640

252

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2پلدخترلرستان
-روستای سرابحمام- پلدختر

 روستای شهید بیرانوند
پست بانک

ذبیح اله 

شهسواری
وزارت جهاد کشاورزی600600

253

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600راضیه خوشناموندصندوق کارآفرینی امیدروستای قرعلیوند2کوهدشتلرستان

254

طرح روستای 

بدون بیکار دره 

اسپر

1دورودلرستان
لرستان دورود روستای دره 

اسپر
300300راضیه نگارشصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

255

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
الشتر فیروزآبادروستای عدل 

آباد قالیی
صندوق کارآفرینی امید

رحم خدا 

پیرحیاتی
وزارت جهاد کشاورزی720720

256

ساخت اصطبل 

و خرید گاو 

شیری

5دورودلرستان
لرستان دورود مرکزی ژان 

روستای تنوردر
بانک کشاورزی

رحم خدا 

یاراحمدی
وزارت جهاد کشاورزی62806280

257

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک توسعه تعاونروستای چم گرداب2پلدخترلرستان
رحمت اله 

دریکوندی
وزارت جهاد کشاورزی660660
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258

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

3الیگودرزلرستان
الیگودرز روستای کیورز 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی820820رحمت اله غیاثیصندوق کارآفرینی امید

259
پرورش 

زنبورعسل
2خرم آبادلرستان

شهرک قدس غربی ماسور 

انتهای خ مریم
بانک کشاورزی

رحمت اله 

کردعلیوند
وزارت جهاد کشاورزی500500

260

کشت گل 

محمدی به 

 10مساحت 

هکتار

5الیگودرزلرستان
الیگودرز بربرود غربی 

روستای شمس آباد
وزارت جهاد کشاورزی18601860رحمن انصاریبانک توسعه تعاون

261

پرورش و 

اصالح 

نژادگوسفند 

امیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600رحیم کرمی زالیبانک کشاورزیروستای دوراهی ذالی1دلفانلرستان

3خرم آبادلرستانقالی بافی262
روستای هفت - خرم اباد

چشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300رزیتا کاظمیبانک توسعه تعاون

263

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای مله 

شبانان

وزارت جهاد کشاورزی350350رستم طهماسبیصندوق کارآفرینی امید

264

ساخت اصطبل 

و خرید گاو 

شیری

1دورودلرستان
-مرکزی -دورود -لرستان 

روستای سنگر-ژان 
وزارت جهاد کشاورزی600600رسول کارحمتبانک توسعه تعاون

265
پروار بندی بره 

 رأسی1000
17خرم آبادلرستان

خرم آباد بخش هومه جاده 

خرم آباد ازنا سگوند نرسیده 

به روستای سراب سیری 

سمت چپ

بانک کشاورزی
رسول مطهری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی30003000
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266
ایجاد و توسعه 

ictروستایی
500500رشید نقدیپست بانکبروجر دروستای خایان1بروجردلرستان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

267

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1کوهدشتلرستان
بخش - کوهدشت- لرستان

روستای سه آسیابه- مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی720720رضا آزادبختپست بانک

268
پروانه تاسیس 

گوسفند داشتی
16کوهدشتلرستان

لرستان کوهدشت روستای 

شرشره
وزارت جهاد کشاورزی2000020000رضا حاتم زادهبانک کشاورزی

269
پرورش 

شترمرغ پرواری
19الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز بخش زز و 

ماهرو روستای کشت ورزه
وزارت جهاد کشاورزی73007300رضا دهناریبانک کشاورزی

270

طراحی و 

ساخت ادوات 

کشاورزی

20دورودلرستان
لرستان شهرستان دورود 

روستای کاغه شمالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت64606460رضا رحیمیبانک توسعه تعاون

271

پرورش 

گوسفند 

 راس53آمیخته 

2خرم آبادلرستان
خرم آباد روستای کاکا 

شرف دهستان تپه دار
وزارت جهاد کشاورزی640640رضا رشیدیصندوق کارآفرینی امید

272

طرح پرورش 

گیاهان دارویی 

آلویه ورا و 

زعفران در 

گلخانه

وزارت جهاد کشاورزی40004000رضا سلطانیپست بانکروستای دره باغ-ازنا-لرستان8ازنالرستان

273

پرواربندی بره 

 199با ظرفیت 

راس

وزارت جهاد کشاورزی19101910رضا فوالدوندیبانک توسعه تعاونزز غربی روستای دره دنگ5الیگودرزلرستان
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274

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دلفانلرستان
نورآباد لرستان روستای کرم 

آباد درگاوند
وزارت جهاد کشاورزی600600رضا کرم عزیزیصندوق کارآفرینی امید

275

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

صندوق کارآفرینی امیدروستای نبی آباد2بروجردلرستان
رضا معظمی 

گودرزی
وزارت جهاد کشاورزی640640

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا ورمزیارصندوق کارآفرینی امیدروستای طیان1ازنالرستانگالبگیری276

277

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک توسعه تعاونروستای خان آباد1دلفانلرستان
رضوان سبزیان 

سرآوری
وزارت جهاد کشاورزی480480

278

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

1پلدخترلرستان
لرستان پلدختر روستای 

انارود
سازمان امور عشایر ایران600600رعنا هکیبانک کشاورزی

279
روستای بدون 

بیکار
صندوق کارآفرینی امید200200رقیه حاجیوندصندوق کارآفرینی امیددره تخت1ازنالرستان

صندوق کارآفرینی امیدالیگودرز روستا خمه پایین5الیگودرزلرستانگلیم بافی280
رقیه عباسعلی 

خمه
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرم آبادلرستانگلیم بافی281
جاده الشتر رباط نمکی 

روستای قلعه جغد
بانک توسعه تعاون

رقیه وفائی 

ساالرپور
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرم آبادلرستانقالیبافی282
روستای ناصروند منزل 

جهانگیر بهاروند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200روبخیر جودکیپست بانک

283
طرح تیپ پروار 

بندی بره
بانک توسعه تعاونروستای داوود رشید2کوهدشتلرستان

روح الدین 

آزادبخت
وزارت جهاد کشاورزی600600

2خرم آبادلرستانزنبورداری284
بخش مرکزی کاکاشرف 

روستای نوش آباد
بانک کشاورزی

روح الدین 

بیرانوند
وزارت جهاد کشاورزی800800



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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285

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی53

2خرم آبادلرستان
خرم اباد بخش زاغه 

روستای غیبی
صندوق کارآفرینی امید

روح اهلل رضوی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی640640

286

پرواربندی 

گوسفند داشتی 

 99با ظرفیت 

راس

3الیگودرزلرستان
لرستان الیگودرز بخش 

زلقی روستای حسک
وزارت جهاد کشاورزی12001200روح اله آزرخوشپست بانک

287

بهسازی 

دامداری 

-روستایی 

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

2سلسلهلرستان
مومن /سلسله/لرستان

روستا چغا بردین/اباد
وزارت جهاد کشاورزی350350روح اله حسنوندصندوق کارآفرینی امید

288
پرورش گاو 

شیری
1دورودلرستان

-مرکزی-دورود-لرستان

روستای امیر اباد گورکش
بانک توسعه تعاون

روح اله 

قائدرحمت فرد
وزارت جهاد کشاورزی12001200

289
پرواربندی 

راسی گوساله49
5الیگودرزلرستان

شهرستان الیگودرز ابتدای 

روستای گایکان
وزارت جهاد کشاورزی23002300روح اله محمودیصندوق کارآفرینی امید

290

پرورش 

گوسفند 

 راس53آمیخته 

2خرم آبادلرستان
تکانه دهپیر مرکزیت خرم 

آباد لرستان
وزارت جهاد کشاورزی600600روح اله مومیوندبانک توسعه تعاون

291

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
الشتر روستای دره تنگ 

علیاء
وزارت جهاد کشاورزی10001000روح اله یوسفوندصندوق کارآفرینی امید
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292

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

صندوق کارآفرینی امیدروستای آب باریکی2کوهدشتلرستان
روح انگیز 

آزادبخت
وزارت جهاد کشاورزی600600

293
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
وزارت جهاد کشاورزی350350روزه ساالروندصندوق کارآفرینی امید

294
قالی بافی 

خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رویا حاجی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای گل گل2پلدخترلرستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500رویا محمودیبانک کشاورزیروستای چشمه شیرین3پلدخترلرستانقالی بافی295

296
پرورش گاو 

شیری
6دورهلرستان

شهرستان - استان لرستان

روستای چنار –چگنی 
وزارت جهاد کشاورزی48004800ریحان طوالبیبانک کشاورزی

297
ساخت اصطبل 

و پرواربندی بره
وزارت جهاد کشاورزی500500زاهدی کرنوکرپست بانکروستای اندیکان1دورودلرستان

298
پرورش ماهی 

قزل آال
8دلفانلرستان

بخش خاوه - روستای چراغ 

شهرستان دلفان- جنوبی
پست بانک

زر ملک نعمتی 

چراغ
وزارت جهاد کشاورزی40004000

پست بانکرومشکان روستای چغابور1رومشکانلرستانگلیم بافی299
زرین تاج جمالی 

زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300
پرورش گاو 

 راس10شیری 
3خرم آبادلرستان

روستای -ده پیر -خرم اباد

ساکی سفلی
بانک کشاورزی

زرین تاج 

سپهوندی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

صندوق کارآفرینی امیدروستای میان گالل1خرم آبادلرستانقالیبافی301
زرین تاج 

محمودوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160

302

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
لرستان الشتر روستای فیض 

آباد
بانک کشاورزی

زهرا الماسی 

حسنوند
وزارت جهاد کشاورزی780780
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303

مجوزتاسیس 

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
بخش -شهرستان سلسله 

فیروزآباد روستای دارامرود
صندوق کارآفرینی امید

زهرا امامی 

دارامرود
وزارت جهاد کشاورزی640640

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا آبسریصندوق کارآفرینی امیدروستای سراب حمام1پلدخترلرستانقالیبافی خانگی304

305

نوسازی جایگاه 

و پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند 

 100آمیخته 

 راس 50 )راسی

(مولد 

2پلدخترلرستان

شهرستان - استان لرستان 

روستای تخته - پلدختر 

کلک بیشه

وزارت جهاد کشاورزی600600زهرا بگ زادهصندوق کارآفرینی امید

200200زهرا بیرانوندبانک توسعه تعاونبیرانشهر روستای سیاه چل1خرم آبادلرستانچرم دوزی306
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

307
پرورش 

گوسفند آمیخته
وزارت جهاد کشاورزی300300زهرا بیرم وندصندوق کارآفرینی امیدروستا گنجینه1بروجردلرستان

308

کشت موسیر به 

 5مساحت 

هکتار

وزارت جهاد کشاورزی700700زهرا جمشیدوندبانک کشاورزیروستای پیردزگاه2الیگودرزلرستان

309

طرح روستای 

بدون بیکار دره 

اسپر

1دورودلرستان
لرستان دورود روستای دره 

اسپر
500500زهرا خانه قایدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

310
کاشت زعفران 

و گیاهان دارویی
1دورودلرستان

لرستان دورود روستای 

داریاب
وزارت جهاد کشاورزی500500زهرا خلفهپست بانک
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311
تولید کیف و 

ساک چرمی
3دورودلرستان

لرستان دورود روستای 

چغابدار جنب پمپ بنزین
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800زهرا دالوندصندوق کارآفرینی امید

1خرم آبادلرستانقالیبافی312
خرم آباد روستای حاج 

خدیجه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا درویشی فرپست بانک

313
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

لرستان دورود روستای دره 

اسپر
صندوق کارآفرینی امید

زهرا رحیمی 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی350350

314
پرواربندی بره 

 راس160
وزارت جهاد کشاورزی12801280زهرا رضاییبانک توسعه تعاونالیگودرز روستای شمس آباد3الیگودرزلرستان

315

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخنه

وزارت جهاد کشاورزی600600زهرا ساالروندصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه رستم-ازنا2ازنالرستان

316
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
وزارت جهاد کشاورزی500500زهرا ساالروندصندوق کارآفرینی امید

317
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
وزارت جهاد کشاورزی160160زهرا ساالروندصندوق کارآفرینی امید

318

تجهیز و احداث 

کارگاه گلیم 

بافی

1دورهلرستان
شهرستان دوره ،روستای 

چگه میرزاوند
پست بانک

زهرا شاطری 

چگنی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا شهسواریبانک توسعه تعاونروستای بابا بهرام1پلدخترلرستانقالی بافی319

5050زهرا صفی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای ورزرد1پلدخترلرستانگلیم بافی320
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

321

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600زهرا صیدی زمانهبانک کشاورزیلرستان دلفان روستای زمانه1دلفانلرستان

322

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

صندوق کارآفرینی امیدروستای شهید جودکی2پلدخترلرستان
زهرا عالی پور 

خلجی
وزارت جهاد کشاورزی600600
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323

ساخت اصطبل 

و اصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی700700زهرا کرزبربانک توسعه تعاونروستای بابا پشمان-دورود1دورودلرستان

324

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی640640زهرا گودرزیصندوق کارآفرینی امیدروستای ونایی2بروجردلرستان

5050زهرا لطفیصندوق کارآفرینی امیدروستای گل گل1پلدخترلرستانگلیم بافی325
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2دورودلرستانپرده دوزی326
لرستان دورود روستای 

 متری15چغابدار خیابان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زهرا لیریاییصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زهرا محمودیبانک کشاورزیسراب محمودوند3پلدخترلرستانکارگاه قالیبافی327

328

طرح پرورش 

واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

1کوهدشتلرستان
لرستان کوهدشت بخش 

مرکزی روستای رشید آباد
وزارت جهاد کشاورزی600600زهرا مرادی پورپست بانک

3بروجردلرستانپوشاک زنانه329
بروجرد اشترینان روستای 

چهار بره
صندوق کارآفرینی امید

زهرا معظمی 

گودرزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1خرم آبادلرستانکاشت زعفران330
لرستان خرم آّباد روستای 

دارایی
وزارت جهاد کشاورزی440440زهرا میر عزتیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا نظریبانک توسعه تعاونالشتر روستای بردبل هنام1سلسلهلرستانقالی بافی331

332
کارگاه گلیم 

بافی
300300زهرا نظریبانک توسعه تعاوندهستان تشکن زوران چم1دورهلرستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

333
فرش دستباف 

سنتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا هدایتبانک توسعه تعاونکمالوند روستای کهریز قدیم1خرم آبادلرستان

334
طرح تیپ 

پرواربندی بره
صندوق کارآفرینی امید3روستای شورابه 2کوهدشتلرستان

زهره محمدی 

حسن گاوداری
وزارت جهاد کشاورزی600600
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335

صندوق خرد 

محلی روستای 

چراغ

30دلفانلرستان
لرستان شهرستان دلفان 

روستای چراغ
صندوق کارآفرینی امید

زیبا بهرامی 

میرزایی
صندوق کارآفرینی امید200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا جودکیصندوق کارآفرینی امیدروستای افرینه2پلدخترلرستانقالیبافی خانگی336

1دورودلرستانقالیبافی337
لرستان دورود روستای 

زرگران علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبا سلیمانیبانک توسعه تعاون

1خرم آبادلرستانکاشت موسیر338
روستای -بیرانوند جنوبی

نمکالن
صندوق کارآفرینی امید

زیبا شاهوردی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500

پست بانکخرم آباد روستای ریمله1خرم آبادلرستانقالیبافی339
زیبا طهماسی 

ریمله
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

340

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی640640زینب اسدیصندوق کارآفرینی امیدروستای قپانوری2بروجردلرستان

بانک توسعه تعاونروستای ده محسن1خرم آبادلرستانقالیبافی341
زینب امان الهی 

بهاروند
وزارت صنعت، معدن و تجارت213200

1خرم آبادلرستانقالیبافی342
روستای بابا -تجره-خرم اباد 

محمود
بانک توسعه تعاون

زینب ایمانی 

مطلق
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

343
طرح تیپ گاو 

شیری
1دورودلرستان

شهرستان دورود روستای 

بهزاد اباد
وزارت جهاد کشاورزی330330زینب بختیاریبانک توسعه تعاون

1خرم آبادلرستانقالی بافی344

لرستان خرم ابادپادگان 

 جاده 15بدراباد کیلومتر 

خرم آباد اندیمشک منازل 

 خرم آباد 84سازمانی لشگر 

19بلوک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زینب بهاروندبانک توسعه تعاون

345
تولید مصنوعات 

چرمی
180180زینب پاپیبانک توسعه تعاونباباپشمان2دورودلرستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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346
گلیم بافی 

چوقا بافی–
11901190زینب جمشیدوندبانک کشاورزیالیگودرز روستای برم3الیگودرزلرستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی390390زینب ساکی زادهبانک توسعه تعاوندورود روستای دره اسپر1دورودلرستانموسیر347

348

بسته بندی 

گیاهان دارویی 

و عرقیات 

گیاهی

وزارت جهاد کشاورزی50005000زینب شجاعیبانک کشاورزیبروجرد روستای طنجور10بروجردلرستان

349

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

صندوق کارآفرینی امیدالشتر روستای چم تکله2سلسلهلرستان
زینب صفری 

احمدوند
وزارت جهاد کشاورزی640640

350

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

1سلسلهلرستان
روستا/بسطام/سلسله/لرستان

ی چم تکله
وزارت جهاد کشاورزی500500زینب طالبیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب عبدلیپست بانکبروجرد روستای زرشکه1بروجردلرستانقالی بافی351

1کوهدشتلرستانقالی بافی352
بخش طرحان  –کوهدشت 

روستای محمد زکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زینب غالمیصندوق کارآفرینی امید

1خرم آبادلرستانگلیم بافی353
خرم آباد مرکزی روستای 

بابامحمود بستان
200200زینب فوالدیانبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرم آبادلرستانقالیبافی خانگی354
بخش بیرانشهر روستای 

جوالکمر
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زینب فیروزیبانک توسعه تعاون

1دورودلرستانگلیم بافی355
لرستان دورود روستای 

سیاهکله
160160زینب کریمی نژادبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

356
گوسفند اصالح 

شده آمیخته
1رومشکانلرستان

لرستان رومشکان بخش 

سوری روستای مهکی
وزارت جهاد کشاورزی600600زینب مرادنژادبانک توسعه تعاون
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357

احداث گل 

محمدی 

هکتار6مساحت)

)

وزارت جهاد کشاورزی10001000زینب مسلمیصندوق کارآفرینی امیدالیگودرز روستای کشکک3الیگودرزلرستان

358
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی600600زینب معتمدیبانک توسعه تعاونخرم آباد روستای کویینه2خرم آبادلرستان

359

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دلفانلرستان
لرستان دلفان روستای 

گاوکش سفلی
صندوق کارآفرینی امید

زینب مومن پور 

الوار
وزارت جهاد کشاورزی600600

360

صندوق خرد 

محلی روستای 

کمری

صندوق کارآفرینی امید200200زینب میرزاییصندوق کارآفرینی امیدازنا روستای کمری36ازنالرستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب میرسیفبانک توسعه تعاونروستای چم مهر3پلدخترلرستانقالیبافی خانگی361

362
گوساله پرواری 

 رأسی200
20سلسلهلرستان

/هنام/مرکزی/سلسله/لرستان

روستای کرم الهی
وزارت جهاد کشاورزی1120011200زینب نورالهیبانک کشاورزی

363

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600زینت نساریصندوق کارآفرینی امیدروستای داود رشید2کوهدشتلرستان

364
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
وزارت جهاد کشاورزی500500زیور حاجی وندصندوق کارآفرینی امید

365
کارگاه فرش 

یافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000950ساحره سهرابیپست بانکروستای ابستان ریگ سفید5خرم آبادلرستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سارا پورحیدروندبانک توسعه تعاونسراب حمام2پلدخترلرستانقالیبافی خانگی366
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367

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده )

(آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600سارا میررحمتیپست بانکروستای کناربلوط1پلدخترلرستان

368
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
2دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
صندوق کارآفرینی امید700700سام ساالروندصندوق کارآفرینی امید

369

پرورش 

زنبورعسل و 

ژله رویال

2خرم آبادلرستان
خرم آباد روستای قلعه 

سنگی
وزارت جهاد کشاورزی500500سامان خیرالهیبانک کشاورزی

370
پرورش گوساله 

 راسی40
2پلدخترلرستان

لرستان معموالن روستای 

دمرود
وزارت جهاد کشاورزی920920سامان مظهریپست بانک

371

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

1کوهدشتلرستان

لرستان کوهدشت بخش 

طرهان روستای پشت تنگ 

کبود

وزارت جهاد کشاورزی690690سبزعلی کوشکیپست بانک

372

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس85

2الیگودرزلرستان
-الیگودرز پشتکوه ذلقی

روستای کیش بزنوید
وزارت جهاد کشاورزی10201020ستار پالیزوانبانک توسعه تعاون

373

پرورش 

پرواربندی )دام

(بره

2الیگودرزلرستان
روستای شاهپورآباد، خیابان 

7طالقانی، کوچه گلستان
وزارت جهاد کشاورزی800800سجاد پازیارصندوق کارآفرینی امید
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374

بهسازی 

دامداری 

روستایی 

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای علی اباد 

جوانمرد

وزارت جهاد کشاورزی350350سجاد جوانمردصندوق کارآفرینی امید

375
پرورش واصالح 

گاو آهیخته
1کوهدشتلرستان

روستای .گراب.کوهدشت 

پشت تنگ مرادخان
صندوق کارآفرینی امید

سجاد حقی 

نژادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

376
روستای بدون 

بیکار
1ازنالرستان

روستای در تخت خیابان 

شهید دستگردی
صندوق کارآفرینی امید

سجاد خاجه 

دستگردی
وزارت جهاد کشاورزی200200

377

پرورش بره 

گوشتی در 

واحد صنعتی

وزارت جهاد کشاورزی38403840سجاد دیناروندبانک کشاورزیروستای بابازید8پلدخترلرستان

16سلسلهلرستانپرواربندی بره378
/ مرکزی/سلسله/لرستان

روستای سراب هنام/هنام
وزارت جهاد کشاورزی1040010400سجاد رحمتیبانک کشاورزی

379
تولید گلیم و 

گلیم فرش
پست بانکدورود روستای چغابدار1دورودلرستان

سجاد رسول 

خانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

380

پرورش 

گوسفند امیخته 

راسی53

2خرم آبادلرستان
خرم آباد بخش پاپی 

روستای ده نثار
وزارت جهاد کشاورزی640640سجاد رضایی وفابانک توسعه تعاون

381
پرورش گاو 

شیری
17خرم آبادلرستان

خرم آباد بیرانشهر کله 

جوب ماهرخی
وزارت جهاد کشاورزی90309030سجاد زکی پوربانک توسعه تعاون
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382

ساخت اصطبل 

و پرورش و 

اصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

وزارت جهاد کشاورزی500500سجاد کریم پورصندوق کارآفرینی امیددورود روستای سیره علیا2دورودلرستان

383
پرورش گل 

محمدی
بانک کشاورزیروستای ده یوسفعلی2بروجردلرستان

سجاد معماری 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500

384

طرح روستای 

بدون بیکار دره 

اسپر

1دورودلرستان
دورود بخش مرکزی 

روستای دره اسپر
200200سحر خادمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

385

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی400400سرتیپ شیراوندبانک توسعه تعاونشیراوند سوری1رومشکانلرستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سروگل احمدیبانک کشاورزیروستای تلوری1خرم آبادلرستانقالیبافی386

387

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

2ازنالرستان
لرستان ازنا پاچه لک غربی 

روستای عاشورآباد
وزارت جهاد کشاورزی600600سعید طاهریصندوق کارآفرینی امید

388

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

2کوهدشتلرستان

بخش - کوهدشت- لرستان

- کوهدشت جنوبی- مرکزی

روستای آبباریکی

پست بانک
سعید اسدی 

امرایی
وزارت جهاد کشاورزی600600

389

بهسازی 

دامداری 

روستایی 

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
الشتر روستای عدل آباد 

قالیی
وزارت جهاد کشاورزی350350سعید پورعینصندوق کارآفرینی امید
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390
پرورش دام 

سبک
2دلفانلرستان

استان لرستان شهرستان 

دلفان روستایی اسالم اباد 

دولیسکان

وزارت جهاد کشاورزی600600سعید چراغیانصندوق کارآفرینی امید

391
روستای بدون 

بیکار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سعید حاجیوندصندوق کارآفرینی امیدروستای دره تخت1ازنالرستان

392
روستای بدون 

بیکار
10001000سعید حاجیوندصندوق کارآفرینی امیدازنا روستای دره تخت2ازنالرستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

393

پرورش 

گاوشیری 

راسی5

2خرم آبادلرستان
روستای -خرم اباد رباط

زرین چغا
پست بانک

سعید حسن پور 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی600600

394

مجوز تاسیس 

پرواربندی 

راسی500بره

بانک کشاورزیکوهدشت روستای بوگالن8کوهدشتلرستان
سعید حسنی 

صابر
وزارت جهاد کشاورزی80008000

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سعید رشنوصندوق کارآفرینی امیدبروجرد روستای شیروان10بروجردلرستانپوشاک395

396

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک توسعه تعاونروستا ونایی2بروجردلرستان
سعید فریدونی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی600600

397

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600سعید همایونیصندوق کارآفرینی امیدروستای پرچستان2ازنالرستان

398
پرواربندی 

گوساله آمیخته
2دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای سراب 

کی

وزارت جهاد کشاورزی850850سعیده دولتشاهصندوق کارآفرینی امید

399

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری آمیخته

2پلدخترلرستان
استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستای تپه واشیان
وزارت جهاد کشاورزی700700سکینه باقرپورصندوق 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 

400
نازک دوز و تکه 

دوز لباس زنانه
1رومشکانلرستان

لرستان رومشکان بخش 

مرکزی روستای بازوند اصل
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350سکینه شیراوندصندوق کارآفرینی امید

401

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

3سلسلهلرستان
الشتر روستای عباس آباد 

میان خران
صندوق کارآفرینی امید

سلطان بانو 

مرادی
وزارت جهاد کشاورزی10801080

402
پرورش 

گوسفند آمیخته
وزارت جهاد کشاورزی300300سلمان فرخیانصندوق کارآفرینی امیدروستا گنجینه1بروجردلرستان

403

مجوزتاسیس 

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی720720سلمان نوری زادهصندوق کارآفرینی امیدالشترروستای زیرطاق دوآب2سلسلهلرستان

404

کشت گل 

محمدی به 

 2مساحت 

هکتار

2الیگودرزلرستان
لرستان الیگودرز روستای 

انوج
وزارت جهاد کشاورزی500500سلیمان ملکیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی600600سمانه میرزاییصندوق کارآفرینی امیداوالدقباد روستای تکیه2کوهدشتلرستاندامداری سبک405

406
معرق چوب 

روستا
2خرم آبادلرستان

خرم آباد روستای چشمه 

سرخه جنب پارسیلون
500500سمیرا بیرانوندپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

407

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک توسعه تعاونروستای کپر جودکی2بروجردلرستان
سمیرا بیرانوند 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی600600
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408

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان
معموالن روستای امیران 

کوشکی روستای بن پهنه
بانک توسعه تعاون

سمیرا پور 

کوشکی
وزارت جهاد کشاورزی600600

409

ساخت اصطبل 

و اصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

4دورودلرستان
لرستان دورود روستای 

ترشاب
وزارت جهاد کشاورزی10801080سمیرا جهانیبانک توسعه تعاون

410

گلیم بافی و 

گبه بافی 

وصنایع دستی

5خرم آبادلرستان
کوچه -پاپی خالدار-خرم اباد

4البرز 
بانک توسعه تعاون

سمیرا 

حسنوندی پور
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3بروجردلرستانقلمزنی411

بروجرد اشترینان خیابان 

پانزده خرداد کوچه شهید 

23صادقی پالک 

صندوق کارآفرینی امید
سمیرا حسینی 

روزبهانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

412
بسته بندی 

ادویه و چاشنی
صندوق کارآفرینی امیدروستای خلیفه5دلفانلرستان

سمیرا حقی 

کفراج
وزارت جهاد کشاورزی13501350

413
پروانه بره 

پرواری
5کوهدشتلرستان

لرستان کوهدشت بخش 

مرکزی روستای داودرشید
وزارت جهاد کشاورزی75007500سمیرا کوشکیبانک کشاورزی

414

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1دلفانلرستان
لرستان دلفان روستای 

گردکانه سنجابی
وزارت جهاد کشاورزی600600سمیرا محمدپوربانک کشاورزی

415
بره پرواری 

 رأسی200
2سلسلهلرستان

الشتر روستای حسین آباد 

دوآب
بانک کشاورزی

سمیرا ملکی 

صادقی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

416
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
180180سمیرا یاراحمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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417
تولید و پرورش 

دام سبک
1کوهدشتلرستان

شهرستان کوهدشت بخش 

مرکزی روستای کره پا
وزارت جهاد کشاورزی600600سمیه امراییبانک توسعه تعاون

418

کشت گل 

محمدی به 

 5مساحت 

هکتار

3الیگودرزلرستان
لرستان الیگودرز روستای 

باقرآباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000سمیه جعفریصندوق کارآفرینی امید

419
روستای بدون 

بیکار
وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه حاجی وندصندوق کارآفرینی امیدروستای دره تخت1ازنالرستان

420

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

2ازنالرستان
لرستان ازنا پاچه لک غربی 

روستای دوبلوکان
وزارت جهاد کشاورزی600600سمیه دهقانیبانک توسعه تعاون

421
تولید فرش 

دستباف
2خرم آبادلرستان

خرم آباد روستای شوراب 

طالقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سمیه رضائیبانک کشاورزی

422

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک توسعه تعاونروستای چم گردله- پلدختر1پلدخترلرستان
سمیه غالمی 

واشیان
وزارت جهاد کشاورزی600600

423
پرورش گاو 

راسی5شیری 
2خرم آبادلرستان

زاغه منطقه ابستان روستای 

میان گران
وزارت جهاد کشاورزی600600سمیه قدسی فربانک توسعه تعاون

1خرم آبادلرستانفرش دستباف424
روستای تجره -خرم اباد

سادات
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه کاظمیبانک کشاورزی

425

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

1کوهدشتلرستان
کوهدشت بخش مرکزی 

روستای باباقلی
وزارت جهاد کشاورزی690690سمیه مرادیانصندوق کارآفرینی امید

1خرم آبادلرستانفرش دستباف426
روستای - کمالوند- خرم اباد

گیرچو
صندوق کارآفرینی امید

سهیال جوادی 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160
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بانک کشاورزیروستای قبر موسی1کوهدشتلرستانگوسفند داشتی427
سهیال چراغی دم 

بره
سازمان بهزیستی کشور490490

428
پرواربندی 

گوساله آمیخته
وزارت جهاد کشاورزی600600سودابه ایل شاهیصندوق کارآفرینی امیدروستای دلی آباد2بروجردلرستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سودابه گراوندصندوق کارآفرینی امیدروستای اشتره گل گل1کوهدشتلرستانقالی بافی429

430

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2کوهدشتلرستان
روستای داود رشید ده 

خسرو
وزارت جهاد کشاورزی600600سوسن رفیعیصندوق کارآفرینی امید

431
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی520520سوسن صیادیبانک توسعه تعاونخرم آباد روستای دیناروند2خرم آبادلرستان

432

ایجاد وتوسعه 

 ICTی 

روستایی

1الیگودرزلرستان
لرستان الیگودرز بخش 

ززوماهرو شول آباد
پست بانک

سوسن 

کلیوندرضایی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانک2شورابه 1کوهدشتلرستانموج بافی433
سوسن نادری 

زداه شورابه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای ابوااوفا جنب مدرسه1کوهدشتلرستانگلیم بافی434
سیده شهناز 

ابوالوفایی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

435

پرورش 

 53گوسفند

داشتی

2خرم آبادلرستان
روستای -ده پیر -خرم آباد 

میر آباد
بانک توسعه تعاون

سید حسین 

طاهری موسوی
وزارت جهاد کشاورزی640640

صندوق کارآفرینی امیدروستای اقایی1ازنالرستانپرورش گاو436
سید حسین 

میرنظامی
وزارت جهاد کشاورزی200200

437

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

1کوهدشتلرستان
لرستان کوهدشت بخش 

گل گل روستای تازه آباد
پست بانک

سید حمید رضا 

نوشادی
وزارت جهاد کشاورزی690690

4دورودلرستانسفال438
دورود بخش مرکزی 

روستای سیاهکله
صندوق کارآفرینی امید

سید حمید 

مرادی
196196

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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439
گلخانه و 

گیاهان زینتی
21خرم آبادلرستان

خرم آباد بخش مرکزی 

کرگاه شرقی روستای ده باقر
بانک کشاورزی

سید رحیم 

سهرابی
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

440

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

2دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای دلبر سادات وسطی

صندوق کارآفرینی امید
سید سعید 

حیات الغیبی
وزارت جهاد کشاورزی500500

441

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای گندابه
بانک کشاورزی

سید صادق 

موسوی فر
وزارت جهاد کشاورزی780780

442

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای چم داوود

صندوق کارآفرینی امید
سید علی داودی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی500500

443
پرورش 

گوسفند داشتی
2دلفانلرستان

نورآباد لرستان روستای 

سرناوه
بانک کشاورزی

سید قدرت اهلل 

حاتمی سرناوه
وزارت جهاد کشاورزی960960

444

تاسیس و پروار 

بندی گوساله 

 راسی100

بانک کشاورزیروستای تپه واشیان10پلدخترلرستان
سید مجتبی 

حسنی
وزارت جهاد کشاورزی56005600

445

پرورش 

گوسفند 

 راس50آمیخته

2خرم آبادلرستان

- روستای ده سفید سفلی 

 کیلومتری جاده خرم 18

آباد بروجرد

بانک توسعه تعاون
سید محمد 

طاهری ق
وزارت جهاد کشاورزی300300
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446

بوجاری بذور 

خود مصرفی 

غالت و حبوبات

2ازنالرستان
-شهرستان ازنا-لرستان

روستای مدآباد
صندوق کارآفرینی امید

سید مهدی 

رسولی
وزارت جهاد کشاورزی850850

447
کاشت و احداث 

باغ گل محمدی
صندوق کارآفرینی امیدروستای دولت آباد3ازنالرستان

سید مهدی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

پست بانکروستای اشرف اباد2دلفانلرستاندامپروری448

سید موسی 

نوربخش اشرف 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

449
گوساله پرواری 

 راسی50
6دورهلرستان

-شهرستان دوره چگنی

روستای فرضالی-ویسیان 
پست بانک

سید هادی 

موسوی راد
وزارت جهاد کشاورزی28002800

450
قالی بافی 

خانگی
بانک کشاورزیروستای تپه نصیر واشیان1پلدخترلرستان

سیده آرزو 

کاظمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

451
ساخت اصطبل 

و پرواربندی بره
پست بانکروستای داریاب1دورودلرستان

سیده حدیث 

موسوی نسب
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیروستای گل گل سفلی1پلدخترلرستانقالیبافی452
سیده عاطفه 

موسوی راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

453

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

بانک کشاورزیروستای شهدای سرابحمام1پلدخترلرستان
سیده کبر ا 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

پست بانکروستای تیربازار-خرم اباد33خرم آبادلرستانگلخانه454
سیده گل نازار 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

455

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

2دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای تل امان اله

صندوق کارآفرینی امید
سیروس آقایی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی500500
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6دلفانلرستاندامداری456

لرستان نورآباد دلفان 

کاکاوند شرقی روستای 

میان تنگ سفلی

وزارت جهاد کشاورزی50005000سیروس بهرامیبانک کشاورزی

457

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای 

میرزاوند چگه

صندوق کارآفرینی امید
سیروس 

خدادادی چگنی
وزارت جهاد کشاورزی330330

458
پرورش 

گوسفند آمیخته
صندوق کارآفرینی امیدروستای معصوم آباد2دلفانلرستان

سیروس نوری 

فعلی
وزارت جهاد کشاورزی400400

2کوهدشتلرستانگلیم بافی459

شهرستان -لرستان

- بخش کوهنانی-کوهدشت

روستای باباگردعلی

225225سیری ملکی پورپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دورودلرستانخرید گاو شیری460
- مرکزی - دورود - لرستان 

روستای خسرو آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500سیما ابدالیپست بانک

461

ساخت اصطبل 

و پرورش 

اصالح نزاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی350350سیما ستاری فرپست بانکروستای حمزه علی1دورودلرستان

1خرم آبادلرستانقالی باقی462
لرستان خرم آباد روستای 

2دیناروند علیا کوچه یاس 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سیما مدهنیبانک کشاورزی

463

پرورش 

گاوشیری 

راسی5

2خرم آبادلرستان
روستای -رباط-خرم اباد

سراب تلخ
وزارت جهاد کشاورزی10001000سینا حسنوندپست بانک
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464
پرواربندی 

راس20گوساله 
2خرم آبادلرستان

مرکزی دهستان ده 

پیرروستای میرآباد
وزارت جهاد کشاورزی680680شادمهر سپهوندپست بانک

465
تولید فرش و 

قالی دستبافت
پست بانکرومشکان آقاجان1رومشکانلرستان

شازنان غالمی 

رومشگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

466

پرورش 

گوسفندامیخته 

راسی53

2خرم آبادلرستان

لرستان شهرستان خرم اباد 

بخش مرکزی دهستان رباط 

روستای سراب تلخ

پست بانک
شاه میرزا نظری 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی600600

467
پرورش گاو 

اصالح نژاد یافته
وزارت جهاد کشاورزی400400شاهپور مرادیصندوق کارآفرینی امیدکاکاوند روستای هزار خانی2دلفانلرستان

468
قالی بافی 

خانگی
صندوق کارآفرینی امیدروستای مورانی1پلدخترلرستان

شاهدخت الماس 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

469
پرواربندی 

گوسفند آمیخته
وزارت جهاد کشاورزی600600شاهرضا افرنگبانک کشاورزیروستای هلوش2پلدخترلرستان

470

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600شرافت کریمیبانک کشاورزیروستای حاجی اباد نورعلی1دلفانلرستان

471

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

وزارت جهاد کشاورزی720720شرف سهرابیپست بانکروستای یادگار1دلفانلرستان

472

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

2خرم آبادلرستان
دهستان رباط روستای 

ریمله اصلی
وزارت جهاد کشاورزی600600شریف بازگیربانک توسعه تعاون
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473
پرواربندی 

گوساله
بانک کشاورزیالشتر روستای دکاموند12سلسلهلرستان

شمس اله 

یوسفوند
وزارت جهاد کشاورزی1200012000

وزارت صنعت، معدن و تجارت3000030000شهرام جودکیبانک توسعه تعاونپلدختر روستا اسالم اباد28پلدخترلرستانتولید آرد474

475

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

2دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای ناوه 

کش

وزارت جهاد کشاورزی500500شهرام خداکرمیصندوق کارآفرینی امید

1کوهدشتلرستانقالیبافی476
کوهدشت زیرتنگ سیاب 

روستای ده برادر
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شهربانو کوشکیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شهربانو محمدیبانک توسعه تعاونروستای دارایی-خرم آباد 1خرم آبادلرستانقالی بافی477

478

پرواربندی 

 100گوساله 

رأس

7پلدخترلرستان
پلدختر روستای چشمه 

گش واشیان
وزارت جهاد کشاورزی48004800شهرزاد عبدالهیبانک کشاورزی

1خرم آبادلرستانقالیبافی479
خرم اباد روستای پاپی 

4خالدارالبرز
پست بانک

شهره علیزاده 

کاکایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

480

بهسازی 

دامداری 

روستایی 

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
الشترروستای علی آباد 

جوانمرد
وزارت جهاد کشاورزی350350شهریار جوانمردصندوق کارآفرینی امید

481
زنبورداری و 

تولید عسل
4دلفانلرستان

استان لرستان شهرستان 

نورآباد خاوه شمالی روستای 

کرم الهی

صندوق کارآفرینی امید
شهمراد فتحی 

کرم اله
وزارت جهاد کشاورزی500500

482

پرورش 

گوسفند 

 راس53آمیخته 

وزارت جهاد کشاورزی600600شهناز افراسیابیصندوق کارآفرینی امیدروستای تکانه2خرم آبادلرستان
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3خرم آبادلرستانقالیبافی483
روستای -خرم آباد 

دیناروندعلیاء
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شهناز بهاروندبانک توسعه تعاون

484
تولیدات چرمی 

دست دوز
300300شهناز خاکبازبانک توسعه تعاونالیگودرز روستای خان آباد3الیگودرزلرستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

485

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی640640شهناز شاهوردیصندوق کارآفرینی امیدروستای شیروان2بروجردلرستان

486

قالی بافی 

تولید فرش و )

(قالی دستباف

7خرم آبادلرستان
خرم آباد مرکزی بخش زاغه 

روستای ده سفید وسطی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300شهناز لطیفیصندوق کارآفرینی امید

1پلدخترلرستانقالیبافی487
روستای چشمه شیرین 

واشیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300شهناز محمودیبانک کشاورزی

488

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری آمیخته 

 راس مولد10

2پلدخترلرستان
معموالن روستای ابراهیم 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی12001200شهناز ملکیصندوق کارآفرینی امید

489

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک توسعه تعاونروستای چشمه کبود2دلفانلرستان

شهین تاج 

امیدی چشمه 

کبود

وزارت جهاد کشاورزی900900

1خرم آبادلرستانقالیبافی490
-خرم اباد روستای رباط 

دارحوض روستای کله جو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110110شهین گل آوربانک توسعه تعاون

491

پرواربندی 

راس200گوساله

ی

20خرم آبادلرستان
روستای عسگرآباد کرگاه 

غربی
وزارت جهاد کشاورزی96009600شیرزاد حیات پوربانک توسعه تعاون
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492
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای چشمه خانی10دلفانلرستان

شیرزاد کریمی 

علی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی48004800

493
پرورش 

گوسفند آمیخته
2پلدخترلرستان

استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستای چم گرداب
صندوق کارآفرینی امید

شیرمراد ملکی 

کردعلیوند
وزارت جهاد کشاورزی600600

494
کارگاه گلیم 

بافی
3خرم آبادلرستان

دهستان ازنا سگوند روستای 

ایمان اباد
بانک کشاورزی

شیرین 

جمشیدی فرد
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بروجردلرستانقالیبافی495
لرستان بروجرد گلدشت 

قلعه حاج عبداله
صندوق کارآفرینی امید

شیرین کاکایی 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

496
پرورش 

گاوشیری
2خرم آبادلرستان

روستای -ده پیر -خرم آباد 

خانجان خانی
وزارت جهاد کشاورزی600600شیرین مرادیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شیوا قنبریبانک توسعه تعاونروستای مورانی2پلدخترلرستانقالیبافی خانگی497

498
تاسیس واحد 

بره پرواری
7دلفانلرستان

نورآباد لرستان روستای 

گاوکش سفلی
بانک کشاورزی

صادق خسروپور 

الواری
وزارت جهاد کشاورزی52005200

499
رشته بری 

رشته آش
صندوق کارآفرینی امیدروستای خورهه3الیگودرزلرستان

صادق رضای 

الیگودرزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت750750

500
پرورش 

گوسفند آمیخته
2خرم آبادلرستان

روستای قبر -زاغه-خرم اباد

رمضان
بانک کشاورزی

صادق قاعد 

رحمتی
وزارت جهاد کشاورزی640640

2خرم آبادلرستانپرورش گوسفند501
لرستان خرم اباد بخش پاپی 

روستای چوب کار ابراهیم
وزارت جهاد کشاورزی640640صادق متینی فربانک توسعه تعاون

502

پرواربندی 

 100گوساله 

رأسی

5سلسلهلرستان
فیرو/فیروزآباد/سلسله/لرستان

زآباد
وزارت جهاد کشاورزی79607960صادق نعمتیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صبا باباخانیبانک توسعه تعاونروستای ططر آباد1پلدخترلرستانقالی بافی503
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504
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

لرستان دورود صندوق کار 

افرینی شهرستان دورود
وزارت جهاد کشاورزی500500صبا حاجی وندصندوق کارآفرینی امید

505

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دلفانلرستان
نورآباد لرستان روستای کرم 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

صبا نوری کرم 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی800800

پست بانکبروجرد روستای زرشکه7بروجردلرستانقالیبافی506
صدیقه آزادی 

بیرانوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

507

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده امیخته

2رومشکانلرستان
لرستان رومشکان دوراهی 

بازوند
وزارت جهاد کشاورزی950950صدیقه بازوندبانک توسعه تعاون

508

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
شهرستان سلسله روستای 

زنگیوند فیروزآباد
بانک توسعه تعاون

صدیقه چراغی 

فعلی
وزارت جهاد کشاورزی660660

509
تولید مصنوعات 

چرمی
1دورودلرستان

دورود بخش مرکزی 

روستای سیاهول منزل 

روزعلی پیامنی

100100صدیقه زندلشنیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

510
پرورش 

گوسفند آمیخته
1پلدخترلرستان

استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستای چشمه 

شیرین واشیان

وزارت جهاد کشاورزی600600صدیقه سلیمانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صدیقه گودرزیبانک توسعه تعاونبروجرد روستای کرکیخان1بروجردلرستانفرش دستباف511

512
طرح پرواربندی 

گوساله آمیخته
2کوهدشتلرستان

لرستان کوهدشت بخش 

مرکزی روستای خلیفه هرین
وزارت جهاد کشاورزی600600صدیقه مرادیپست بانک
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513

واحد پرواربندی 

بره با ظرفیت 

 راس500

وزارت جهاد کشاورزی49264926صغرا بهینهبانک کشاورزیالیگودرز روستای ززم12الیگودرزلرستان

514
روستای بدون 

بیکار
وزارت جهاد کشاورزی200200صغرا ساالروندصندوق کارآفرینی امیددره تخت1ازنالرستان

515
روستای بدون 

بیکار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صغری حاجی وندصندوق کارآفرینی امیدروستای دره تخت1ازنالرستان

516

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600صغری ساالروندصندوق کارآفرینی امیدروستای طیان2ازنالرستان

517
احداث گل 

محمدی
2الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

کانسرخ
وزارت جهاد کشاورزی520520صغری شهروسوندبانک کشاورزی

518

پروانه تاسیس 

واحد گوساله 

پرواری

5دورودلرستان
-مرکزی -دورود -لرستان 

روستای بهرام اباد علیا-ژان 
وزارت جهاد کشاورزی35763576صفر مهدیانبانک توسعه تعاون

519
پرورش 

گوسفند آمیخته
2رومشکانلرستان

رومشکان بخش مرکزی 

روستای مهکی
صندوق کارآفرینی امید

صفرعلی 

ملکشاهی
وزارت جهاد کشاورزی750750

520

پرورش 

گوسفند 

 راس53آمیخته 

2خرم آبادلرستان
روستای - ده پیر- خرم اباد

هوالندشت
وزارت جهاد کشاورزی640640صفیه یاراحمدیصندوق کارآفرینی امید

521

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2کوهدشتلرستان

لرستان کوهدشت بخش 

مرکزی روستای شهرک 

چشمه کبود همیان

وزارت جهاد کشاورزی600600صمد شیخیانصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیفیروزآباد روستای کرکر5سلسلهلرستانبره پروراری522
صمد نظری 

فیروزآباد
وزارت جهاد کشاورزی29202920



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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523
پرورش 

گوسفند داشتی
1دورودلرستان

-مرکزی -دورود -لرستان 

روستای سیاهول-ژان 
وزارت جهاد کشاورزی500500صنمبر ساالروندپست بانک

524
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیکوهدشت روستای گل گل5کوهدشتلرستان

صید احمد 

گراوند تبار
وزارت جهاد کشاورزی45004500

525

پرورش 

گوسفند 

راسی50آمیخته 

صندوق کارآفرینی امیدخرم آباد روستای غالمعلی1خرم آبادلرستان
صید هاشم 

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

526

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
الشتر فیروزآبادروستای عدل 

آباد قالیی
صندوق کارآفرینی امید

صیدحسین 

عبداللهی فرد
وزارت جهاد کشاورزی10801080

527

پرورش 

گوسفندآمیخته 

راس53

2خرم آبادلرستان
خرم آباد جاده کمربندی 

روستای تلوری علیا
صندوق کارآفرینی امید

صیدکریم سبزی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی640640

528

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600صیدهادی خیریپست بانکروستای اسالم آباد- پلدختر2پلدخترلرستان

2کوهدشتلرستانبره پرواری529
کوهدشت بخش مرکزی 

روستای باباقلی آزادبخت
وزارت جهاد کشاورزی20802080طاهر آزادبختبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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530

نوسازی جایگاه 

و پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند 

 100آمیخته 

 راس 50 )راسی

(مولد 

وزارت جهاد کشاورزی600600طاهره احمدیبانک کشاورزیروستای کلک بیشه سفلی1پلدخترلرستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت790790طاهره اصالنیصندوق کارآفرینی امیدروستای چشمه گش واشیان6پلدخترلرستانکارگاه قالیبافی531

532

پرورش 

گوسفند 

راس53آمیخته 

2خرم آبادلرستان

 جاده خرم اباد 15کیلومتر 

و بروجرد روستای 

هوالندشت

وزارت جهاد کشاورزی640640طاهره بیرانوندبانک توسعه تعاون

533

نوسازی جایگاه 

، پرورش و 

اصالح نژاد 

گوساله آمیخته 

 راسی40

صندوق کارآفرینی امیدروستایسراب حمام3پلدخترلرستان
طاهره جعفری 

اصل
وزارت جهاد کشاورزی19201920

وزارت صنعت، معدن و تجارت560400طاهره داراییبانک توسعه تعاونروستای عربان خ اصلی2خرم آبادلرستانتولیدی پوشاک534

535

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1سلسلهلرستان
لرستان الشتر روستای صالح 

آباد
بانک کشاورزی

طاهره رضایی 

رشنودی
وزارت جهاد کشاورزی540540
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536

پرواربندی 

راس100گوساله

ی

وزارت جهاد کشاورزی50005000طاهره ضرونیبانک کشاورزیروستای سرچشمه ضرونی7کوهدشتلرستان

537
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480طاهره نجف پورپست بانکالشتر روستای امیرآباد ندر2سلسلهلرستان

538

نوسازی و 

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1کوهدشتلرستان
کوهدشت بخش مرکزی 

روستای کمره میشنان
بانک کشاورزی

طاهره وطن 

پرست
وزارت جهاد کشاورزی600600

بانک کشاورزیروستای اسکین1خرم آبادلرستانگلیم بافی539
طال ملک نژاد 

ریمله
206206

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3رومشکانلرستانپرواربندی بره540
لرستان رومشکان بخس 

مرکزی روستای اللوند
وزارت جهاد کشاورزی17971797طهماسب امرائیبانک کشاورزی

541
ایجاد و توسعه 

ictروستایی 
1دورودلرستان

لرستان دورود روستای 

چشمه سرنجه
پست بانک

طهماسب 

ساالروند
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

542

مجوز تاسیس 

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی680680طوبی جاشبانک توسعه تعاونروستای بابا قلی آزادبخت1کوهدشتلرستان

1خرم آبادلرستانگلیم بافی543
کوچه  (بهرامی)بدرآباد علیا 

22الله 
100100طوبی سپهوندیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سلسلهلرستانکارگاه قال بافی544
لرستان الشتر روستای رضا 

آبادناصروند
صندوق کارآفرینی امید

طیبه حیات پور 

سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

545

تولید فرش 

دستباف 

روستایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000طیبه سیاوشیصندوق کارآفرینی امیدالیگودرز روستای خمه سفلی5الیگودرزلرستان
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پست بانکروستای داالب1کوهدشتلرستانگلیم546
ظریفه دانیالی 

هاشم ابادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

547

زنجیره تولید 

فرش دستباف 

رنگرزی،طراحی)

،پرداخت،بافت،قا

(لیشویی

6سلسلهلرستان
لرستان الشتر روستای بادام 

شیرین
وزارت صنعت، معدن و تجارت32003200عارف حسنوندپست بانک

548
بسته بندی 

حبوبات
وزارت جهاد کشاورزی62906290عاطفه احمدیبانک کشاورزیروستای کزنار10الیگودرزلرستان

500500عاطفه دره گلیصندوق کارآفرینی امیدبروجرد روستای زرشکه2بروجردلرستانگلیم بافی549
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزینورآباد روستای خیرآباد1دلفانلرستانتولید زعفران550
عالم تاج فتاحی 

سراوری
وزارت جهاد کشاورزی275275

551

تولید و تعمیر 

ابزار کشاورزی 

و باغبانی

3بروجردلرستان
- اشترینان - بروجرد 

روستای دهریز
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000عباداله گودرزیصندوق کارآفرینی امید

552
کاشت و احداث 

باغ گل محمدی
وزارت جهاد کشاورزی10401040عباس ابراهیمیبانک توسعه تعاونروستای فرزیان-ازنا2ازنالرستان

553
روستای بدون 

بیکار
وزارت جهاد کشاورزی200200عباس حاجی وندصندوق کارآفرینی امیدروستای دره تخت1ازنالرستان

554

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600عباس حق زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای گنجه2ازنالرستان

555

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2کوهدشتلرستان
کوهدشت روستای گدارگه 

ضرون
وزارت جهاد کشاورزی600600عباس رسولیصندوق کارآفرینی امید
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556

ساخت اصطبل 

وخرید گوسفند 

داشتی

1دورودلرستان
لرستان شهرستان دورود 

مرکزی ژان روستای درمیان
وزارت جهاد کشاورزی500500عباس عسگریپست بانک

557
پرورش 

گوسفند آمیخته
وزارت جهاد کشاورزی400400عباس گودرزیصندوق کارآفرینی امیدروستا گلچهران1بروجردلرستان

558

هر روستا یک 

دره )محصول

(حیدر

4الیگودرزلرستان
- الیگودرز- لرستان 

روستای دره حیدر
وزارت جهاد کشاورزی10001000عباس مسلمیصندوق کارآفرینی امید

559

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2ازنالرستان
شهرستان ازنا روستای 

شورچه
وزارت جهاد کشاورزی600600عباسعلی سهرابیصندوق کارآفرینی امید

560
پروار بندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی28002800عباسعلی کریمیبانک کشاورزیروستای دیماندول میربگ5دلفانلرستان

561

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600عبدارضا رمضانیبانک کشاورزیروستای رنگین بان- پلدختر1پلدخترلرستان

562
پرواربندی 

گوساله آمیخته
3سلسلهلرستان

الشتر فیروزآبادروستای ربیع 

آباد
بانک کشاورزی

عبدالعلی عباسی 

دارامرود
وزارت جهاد کشاورزی16601660

563

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2رومشکانلرستان
لرستان رومشکان بخش 

مرکزی روستای مهکی
صندوق کارآفرینی امید

عبدالعلی غنچه 

ملکشاهی
وزارت جهاد کشاورزی600600

564
پرورش 

زنبورعسل
2خرم آبادلرستان

خرم آباد روستای پاپی 

خالدار
وزارت جهاد کشاورزی500500عبدالعلی یوسفیبانک توسعه تعاون
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565

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی53

وزارت جهاد کشاورزی600600عبداهلل یاریصندوق کارآفرینی امیدروستای تکانه2خرم آبادلرستان

وزارت جهاد کشاورزی540540عبداله نقویصندوق کارآفرینی امیدروستای دره گرم2بروجردلرستانکشت زعفران566

567

مجوزتاسیس 

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
فیروزآباد روستا آب باریک 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی640640عبداله نوری فرصندوق کارآفرینی امید

568
تولیدفرش 

وقالی دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080عذرا تشیصندوق کارآفرینی امیدروستای بنک اباد1دورودلرستان

1دلفانلرستانکشت زعفران569
لرستان دلفان روستای علی 

اباد نورعلی
وزارت جهاد کشاورزی500500عروس جعفریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عروس کوه روبانک کشاورزیبیرانشهر روستای ایازاباد1خرم آبادلرستانقالیبافی570

571
تولید بذر غالت 

گندم و جو
بانک کشاورزیکوهدشت روستای تازه اباد7کوهدشتلرستان

عزت اهلل بیگی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی30003000

572

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
لرستان الشتر بسطام 

روستای سراب چنار پایین
وزارت جهاد کشاورزی780780عزت اله احمدیبانک کشاورزی

573
پرواربندی بره 

 راس500
وزارت جهاد کشاورزی40004000عزت اله مرادیبانک کشاورزیخرم آباد پاپی گریت زالیاب8خرم آبادلرستان

3خرم آبادلرستانتولیدی پوشاک574

خرم آباد ازنا سگوند خیابان 

سردار آباد خیابان پاسگاه 

طبقه هم کف

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عزیز خورشیدوندصندوق کارآفرینی امید

575
پرواربندی بره 

راسی572
6خرم آبادلرستان

روستای مهدی -خرم آباد 

آباد کمالوند
وزارت جهاد کشاورزی45764576عزیز دلفانبانک توسعه تعاون
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576

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
لرستان الشتر روستای 

بردبل هنام
وزارت جهاد کشاورزی780780عزیز صنعت زادهپست بانک

577

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

صندوق کارآفرینی امیدروستای ونایی2بروجردلرستان
عزیزمراد سلطان 

پور
وزارت جهاد کشاورزی640640

578
پرورش 

گوسفند آمیخته
وزارت جهاد کشاورزی640640عزیزمراد قاسمیبانک توسعه تعاونروستای هوالندشت2خرم آبادلرستان

579
روستای بدون 

بیکار
وزارت جهاد کشاورزی200200عسگر ساالروندصندوق کارآفرینی امیددره تخت1ازنالرستان

580

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی500500عسگر یوسفی فردبانک توسعه تعاونالشترروستای فیض آباد1سلسلهلرستان

581

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

3الیگودرزلرستان
روستای گللبهار - الیگودرز

شیخ میری
وزارت جهاد کشاورزی10001000عصمت اتابکیصندوق کارآفرینی امید

4پلدخترلرستانپرورش ماهی582
 کیلومتری 4پلدختر 

روستای کوگان
وزارت جهاد کشاورزی20002000عصمت اله میرپست بانک

583
قالی بافی 

ودستبافته ها
5خرم آبادلرستان

خرم آباد مرکزی روستای 

عربان
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480عصمت حاتمیپست بانک

584
پرواربندی بره 

 راسی110
3الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

کانسرخ
صندوق کارآفرینی امید

عصمت 

شهروسوند
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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585
پرورش 

گوسفند آمیخته
1پلدخترلرستان

معموالن روستای بن پهنه 

سیاه منصور
بانک کشاورزی

عظیم سیاه 

منصور
وزارت جهاد کشاورزی600600

586
کارگاه قالی 

بافی
3سلسلهلرستان

الشتر روستای چشمه علی 

اکبر
بانک توسعه تعاون

عفت احمدی 

ملک آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350

587
پرورش ماهیان 

سردابی
14الیگودرزلرستان

شهرستان الیگودرز بخش 

ززوماهرو شرقی روستای 

سربیشه

بانک کشاورزی
علی ابراهیمی 

ناغانی
وزارت جهاد کشاورزی70007000

588

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

1کوهدشتلرستان
لرستان کوهدشت بخش 

کونانی روستای باباگردعلی
بانک توسعه تعاون

علی اصغر آدینه 

وند
وزارت جهاد کشاورزی680680

589

پرورش گاو 

 100)شیری 

(راسی

وزارت جهاد کشاورزی1600016000علی اکبر زلقیبانک کشاورزیالیگودرز روستای شاپور آباد35الیگودرزلرستان

590
تولید خوراک 

دام و طیور
3کوهدشتلرستان

-شهرک صنعتی - کوهدشت

 جنب سیلوی گندم
بانک کشاورزی

علی اکبر 

علیمرادیان
وزارت جهاد کشاورزی24002400

591

تولید انواع 

دکور و قفسه 

چوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000علی امیرسرداریبانک توسعه تعاونروستا قلعه شمسی4بروجردلرستان

592

کشت موسیر به 

 5مساحت 

هکتار

2الیگودرزلرستان
لرستان الیگودرز روستای 

خان آباد
وزارت جهاد کشاورزی700700علی آژپست بانک

593

تاسیس واحد 

بره پرواری 

راسی500

وزارت جهاد کشاورزی50005000علی پایندهصندوق کارآفرینی امیدالشتر روستای دره تنگ باال8سلسلهلرستان
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1کوهدشتلرستانماشته بافی594

روستای  –کوهدشت 

جنب –شورابه خ اصلی 

مخابرات

بانک توسعه تعاون
علی جعفر خیر 

الهی
170170

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

595

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2پلدخترلرستان
شهرستان - استان لرستان 

روستای گل گل- پلدختر 
وزارت جهاد کشاورزی600600علی جودکیصندوق کارآفرینی امید

596
اقامتگاه بوم 

گردی
10دورودلرستان

لرستان دورود روستای دره 

اسپر
35003500علی حاجیوندصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

597

کشت گیاهان 

موسیر  )دارویی 

)

3الیگودرزلرستان
الیگودرز بربرود غربی 

(یوسف آباد)روستای گلبهار 
بانک توسعه تعاون

علی حسن 

بهمنی
وزارت جهاد کشاورزی496496

598

پروانه تاسیس 

پرورش گاو 

شیری

3الیگودرزلرستان
الیگودرز روستای گلبهارا 

یوسف آباد
صندوق کارآفرینی امید

علی حسین 

بهمنی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

599
پرورش گاو 

شیری
16دلفانلرستان

لرستان دلفان روستای 

سراب غضنفر
بانک کشاورزی

علی حسین 

خزایی
وزارت جهاد کشاورزی80008000

600

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
لرستان الشتر روستای 

مقصودآباد
صندوق کارآفرینی امید

علی حسین 

رشیدی سراب 

تلخ

وزارت جهاد کشاورزی720720

601
ایجادو توسعه 

ICTروستایی
1کوهدشتلرستان

-کوهدشت -لرستان 

روستای قرعلیوند
500500علی حیدری آراپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

602

طرح پرورش 

واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

2کوهدشتلرستان
کوهدشت روستای 

خوشناموند
وزارت جهاد کشاورزی600600علی خوشناموندصندوق کارآفرینی امید
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603

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری آمیخته 

 راس مولد10

2پلدخترلرستان
روستای ابراهیم - معموالن 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی12001200علی درمنانپست بانک

1دورودلرستانکاشت زعفران604
روستای -دورود -لرستان 

چغابدار
وزارت جهاد کشاورزی430430علی درویشیبانک توسعه تعاون

605
روستای بدون 

بیکار دره تخت
صندوق کارآفرینی امید200200علی دستگردیصندوق کارآفرینی امیدروستای دره تخت1ازنالرستان

2سلسلهلرستانبره پرواری606
فیروزآباد خیابان امام کوچه 

شهید امیدیان
وزارت جهاد کشاورزی20802080علی رجبیبانک کشاورزی

607
بره پرواری 

 رأسی200
4سلسلهلرستان

رو/فیروزآباد/سلسله/لرستان

ستای سراب شیخ عالی
وزارت جهاد کشاورزی20802080علی رستمیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای دو آب235سلسلهلرستانشیالت608
علی رشیدیان 

دلفان
وزارت جهاد کشاورزی8700087000

609

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی53

2خرم آبادلرستان
خرم اباد بخش مرکزی 

روستا تکانه گله دار
وزارت جهاد کشاورزی640640علی رضا بیرانوندپست بانک

610
تولید انواع 

محصوالت لبنی
صندوق کارآفرینی امیدخرم آباد روستای گیلوران20خرم آبادلرستان

علی سلگی 

کهریزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000

611

هر روستا یک 

 )محصول

روستای دره 

(حیدر

4الیگودرزلرستان
- الیگودرز- لرستان 

روستای دره حیدر
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی شرفی فردصندوق کارآفرینی امید

612

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

2پلدخترلرستان

استان لرستان شهرستان 

پلدختر بخش معموالن 

روستای چم شهران

بانک کشاورزی
علی صفر ططری 

افرینه
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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613

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دلفانلرستان
روستای - دلفان - لرستان 

گل زرد
بانک کشاورزی

علی صفر گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی600600

614

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی720720علی عبدالهیپست بانکالشتر روستای سراب چنار2سلسلهلرستان

615

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

2دلفانلرستان
لرستان دلفان بخش 

روستای یار ولی اباد
وزارت جهاد کشاورزی600600علی فضا رضاییبانک کشاورزی

616
ایجاد و توسعه 

ICTروستایی
1دلفانلرستان

استان لرستان شهرستان 

دلفان روستای شهن اباد
پست بانک

علی قدمی 

عزیزاباد
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1دورودلرستاندامداری617
لرستان دورود روستای 

سیاهکله
وزارت جهاد کشاورزی500500علی قیصریپست بانک

618

ساخت اصطبل 

واصالح نژاد گاو 

آمیخته

3دورودلرستان
شهرستان دورود روستای 

کلنگانه
بانک توسعه تعاون

علی کرم 

یاراحمدی
وزارت جهاد کشاورزی18001800

619
تاسیس واحد 

گوساله پرواری
وزارت جهاد کشاورزی48004800علی کرمیبانک کشاورزیکوهدشت بخش مرکزی7کوهدشتلرستان

620
تولید انواع 

فرش دستباف
10بروجردلرستان

بروجرد روستای گیجالی 

سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700علی گودرزیپست بانک
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621

ذخیره سازی و 

نگهداری 

محصوالت 

کشاورزی در 

سیلوی )انبار

بتنی ذخیره 

(گندم

بانک کشاورزیالشتر روستای ریگ سفید30سلسلهلرستان
علی محمد ولی 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت1500015000

622
پرورش دام 

سبک
1کوهدشتلرستان

.روستایی.کوهدشت.لرستان

گراب کوچک
صندوق کارآفرینی امید

علی محمدی 

نیک
وزارت جهاد کشاورزی600600

623

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی540540علی مردان ایمانیصندوق کارآفرینی امیدالشتر روستای بید قطار باال2سلسلهلرستان

1بروجردلرستانمنبت چوب624
بروجرد روستای بیچون 

جدید
200200علی مقدسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

625

کشت گل 

محمدی به 

 7مساحت 

هکتار

4الیگودرزلرستان
لرستان شهرستان الیگودرز 

روستای گوران
بانک توسعه تعاون

علی میزرا 

محمدی بسحاق
وزارت جهاد کشاورزی15601560

626

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دلفانلرستان
نورآباد روستای فتاح آباد 

میربگ
صندوق کارآفرینی امید

علی ناصری فتاح 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی600600

627

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی1460014600علی نجفی نیابانک کشاورزیبیرانشهر کله جوب10خرم آبادلرستان
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628

مجوز تاسیس 

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوساله آمیخته

3سلسلهلرستان
الشتر فیروزآبادروستای ربیع 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی14401440علی نصیری نیابانک کشاورزی

629

پرورش زنبور 

عسل تولید ژله 

رویال

2خرم آبادلرستان
لرستان خرم آباد روستای 

تلوری علیا
وزارت جهاد کشاورزی500500علی نظریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی42404000علی یار اسدالهیپست بانکالشتر روستای ده آقا10سلسلهلرستانپرواربندی بره630

631
پروش دام 

سبک داشتی
2دلفانلرستان

میدان بسیج کوچه شهید 

نوربخش
وزارت جهاد کشاورزی600600علی یاری زادهصندوق کارآفرینی امید

632
احداث واحد 

گوساله پرواری
وزارت جهاد کشاورزی1040010400علی یوسفوندبانک کشاورزیالشتر روستای کهریز سفلی10سلسلهلرستان

1خرم آبادلرستانخدمات اینترنتی633
بخش پاپی سپیددشت 

روستای بیشه
500500علیرضا شیردالنصندوق کارآفرینی امید

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

634
جعبه چوبی 

میوه
5بروجردلرستان

بروجرد سراب زارم ابتدای 

جاده اردوگاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علیرضا گودرزیصندوق کارآفرینی امید

635

تولید ژله 

-عسل -رویال

بچه -گرده گل

کندو

وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا محمدیبانک کشاورزیخرم آباد روستای دارایی1خرم آبادلرستان

636

ساخت اصطبل 

و پرورش 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دورودلرستان
لرستان دورود روستای 

گوشه داوریجان
وزارت جهاد کشاورزی12001200علیرضا یاریپست 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 

637

 99پرورش 

رأس گوسفند 

ساخت )داشتی

(و خرید دام

3الیگودرزلرستان
- بربرود شرقی- الیگودرز

روستای ازنامهلمک
وزارت جهاد کشاورزی11881188علیقلی بهمنیبانک توسعه تعاون

1کوهدشتلرستانگلیم بافی638
-شهرستان کوهدشت 

تیر7خیابان
بانک توسعه تعاون

عهدیه نصیری 

قرلیوند
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

639
ایجاد و توسعه 

ICTروستایی 
1دورودلرستان

لرستان دورود چاالن چوالن 

روستای پهلوان کل
500500غفور یاراحمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

640

ساخت اصطبل 

و اصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

2دورودلرستان
-مرکزی -دورود -لرستان 

روستای تنوردر-ژان 
صندوق کارآفرینی امید

غالم آقا یوسفی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی500500

641

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی640640غالم روشن دلصندوق کارآفرینی امیدروستای چهاربره2بروجردلرستان

642
پرواربندی بره 

راسی340
بانک کشاورزیروستای میرآباد- خرم آباد5خرم آبادلرستان

غالم عباس 

دهقان پور
وزارت جهاد کشاورزی27202720

2خرم آبادلرستانگوسفند امیخته643
- کاکا شرف - خرم اباد 

روستای چنارخشکه
بانک توسعه تعاون

غالم عباس 

کوچکی پاپی
وزارت جهاد کشاورزی640640

644

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی640640غالم کردیبانک توسعه تعاونروستا فیال2بروجردلرستان

9رومشکانلرستانپرورش گوساله645
لرستان رومشکان روستای 

رنگین باتن بازوند
وزارت جهاد کشاورزی45004500غالمحسین بازوندبانک توسعه تعاون
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646

پرورش 

گوسفند 

 راس30امیخته

2خرم آبادلرستان
-کرگاه-مرکزی-خرم اباد

روستای ملیم دول
صندوق کارآفرینی امید

غالمحسین 

محمدی پور
وزارت جهاد کشاورزی300300

647
پرورش 

گوسفند آمیخته
2کوهدشتلرستان

بخش -کوهدشت-لرستان

روستای وزکورچاه -کوهنانی

قاسمی

وزارت جهاد کشاورزی640640غالمرضا بیگیصندوق کارآفرینی امید

648
 )کشت زعفران

( هکتار2.5
2الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

سور
وزارت جهاد کشاورزی600600غالمرضا زمانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی80008000غالمعباس خداییبانک کشاورزیبروجرد روستای قشالق7بروجردلرستانگوساله پرواری649

650
گیاهان دارویی 

(موسیر)
وزارت جهاد کشاورزی500500غالمعلی ساالروندپست بانکروستای بر آفتاب دراز1دورودلرستان

4خرم آبادلرستانتولیدی لباس651
روستای شهرک شهید 

بهشتی باباعباس
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400فاطمه احمدپوربانک توسعه تعاون

652

پرورش گوساله 

به ظرفیت 

راس49

1کوهدشتلرستان

لرستان شهرستان 

کوهدشت روستای چنار 

سفلی

بانک کشاورزی
فاطمه افکاری 

جبار آبادی
وزارت جهاد کشاورزی18001800

1دلفانلرستانکشت زعفران653
روستای علی -دلفان-لرستان

آباد نورعلی
وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه اکبریبانک کشاورزی

654

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600فاطمه آزادبختبانک توسعه تعاونروستای باباقلی آزادبخت1کوهدشتلرستان
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655

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2رومشکانلرستان

لرستان رومشکان بخس 

مرکزی روستای دوراهی 

بازوند

وزارت جهاد کشاورزی640640فاطمه بازوندصندوق کارآفرینی امید

656

تولید کیف و 

چرم )کفش 

(دوزی

3رومشکانلرستان
لرستان رومشکان روستای 

دوراهی بازوند
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه بخشی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت930930

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه تندیبانک کشاورزیسراب حمام1پلدخترلرستانقالیبافی657

1پلدخترلرستانقالی بافی658
روستای -پلدختر-لرستان 

مورانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه جافریبانک کشاورزی

659
تولیدی فرش 

دستباف
5دورودلرستان

لرستان دورود روستای 

زرگران علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فاطمه جوانمردبانک توسعه تعاون

660
فرش دستباف 

سنتی
1خرم آبادلرستان

خرم اباد روستای تلوری 

سفلی جنب شرکت نفت خ 

6مولوی حافظ

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه جودکیپست بانک

661
روستای بدون 

بیکار دره تخت
صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه حاجی وندصندوق کارآفرینی امیدازنا روستای دره تخت1ازنالرستان

662
روستای بدون 

بیکار
صندوق کارآفرینی امیدازنا روستای دره تخت1ازنالرستان

فاطمه حاجی 

وند دستگردی
وزارت جهاد کشاورزی200200

663
روستای بدون 

بیکار دره تخت
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه حاجیوندصندوق کارآفرینی امیدازنا روستای دره تخت1ازنالرستان

664
خیاطی 

روستایی
بانک توسعه تعاونروستای قلعه نو ریمله1خرم آبادلرستان

فاطمه حسین 

بیگ بیرانوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

665
کارکاه قالی 

بافی
3سلسلهلرستان

لرستان الشتر روستای 

گریران سفلی
بانک توسعه تعاون

فاطمه حیاتی 

سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250

666
زعفران و 

گیاهان دارویی
3بروجردلرستان

بخش - بروجرد - لرستان 

روستای شیروان- مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی860860فاطمه دالوندبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه درویشیبانک توسعه تعاونسراب عبدالعلی2پلدخترلرستانقالیبافی خانگی667
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668
تولید فرش 

دستباف
1خرم آبادلرستان

 2کوچه جانباز - بیران شهر 

3جنب درمانگاه درب 
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160فاطمه دلفانصندوق کارآفرینی امید

669

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2پلدخترلرستان

استان لرستان شهرستان 

پلدختر بخش جایدر روستا 

چم محمد علی

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه رستمی 

امرائی
وزارت جهاد کشاورزی600600

670

کشت گل 

محمدی به 

 2مساحت 

هکتار

2الیگودرزلرستان
لرستان الیگودرز روستای 

انوج
وزارت جهاد کشاورزی520520فاطمه رشیدیبانک کشاورزی

5050فاطمه رفیعیصندوق کارآفرینی امیدپلدختر روستای سراب حمام1پلدخترلرستانگلیم بافی671
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2خرم آبادلرستانقالیبافی672
بیران شهر روستای پیر 

ماهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400فاطمه سپهوندبانک توسعه تعاون

673

تولید فرش 

دستباف 

روستایی

5الیگودرزلرستان
روستای شاپور - الیگودرز 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250فاطمه سرلکبانک توسعه تعاون

674
تولید پوشاک 

نازک دوز زنانه
1خرم آبادلرستان

شهرستان خرم آباد روستای 

تلوری علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه سوریبانک توسعه تعاون

675

تکمیل و تجهیز 

پرواربندی 

 100گوساله 

راس

14الیگودرزلرستان
الیگودرز بخش مرکزی 

روستای خمه علیا
وزارت جهاد کشاورزی56005600فاطمه شهبازیبانک کشاورزی

676
تولیدفرش 

وقالی دستباف
1دورودلرستان

روستای بنک اباد کوچه 

مریدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160فاطمه طاهرنژادصندوق کارآفرینی امید

677
پروانه تاسیس 

گوساله پروراری
10کوهدشتلرستان

لرستان کوهدشت بخش 

گل گل روستای ضرونی 

همت بیگ

بانک کشاورزی
فاطمه علی 

مرادی
وزارت جهاد کشاورزی80008000
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678
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

لرستان دورود روستای دره 

اسپر
وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه فاتحیصندوق کارآفرینی امید

679

ساخت اصطبل 

و پرورش و 

اصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

2دورودلرستان
دورود روستای چشمه 

سرنجه
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه قالبی 

حاجیوند
وزارت جهاد کشاورزی520520

1دلفانلرستانقالیبافی680
نورآباد لرستان روستای 

گلباغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه قبادی رادبانک کشاورزی

681
تولید کیف 

چرمی
730730فاطمه قجاوندصندوق کارآفرینی امیدروستای چغاطر5الیگودرزلرستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

400400فاطمه کاظمیصندوق کارآفرینی امیدالیگودرز روستا چشمه پر2الیگودرزلرستانجاجیم بافی682
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600فاطمه گودرزیصندوق کارآفرینی امیدبروجرد روستای جعفر آباد2بروجردلرستانقالیبافی683

684

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2کوهدشتلرستان
لرستان کوهدشت روستای 

خوشناموند
پست بانک

فاطمه مرادی 

شکیبا
وزارت جهاد کشاورزی600600

685
تولید کیف 

چرمی
550550فاطمه موسویصندوق کارآفرینی امیدالیگودرز خان آباد5الیگودرزلرستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

686
پرواربندی 

گوساله
بانک کشاورزیروستای واشیان- پلدختر5پلدخترلرستان

فاطمه هادی پور 

واشیان
وزارت جهاد کشاورزی24002400

687

تولید فرش 

دستباف 

روستایی

20الیگودرزلرستان
روستای خمه  –الیگودرز 

سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فاطمه یوسفی فربانک کشاورزی

688
گلیم بافی 

روستایی
1پلدخترلرستان

لرستان پلدختر روستای 

ولی عصر
100100فانوس حیدروندبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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689

اقامتگاه 

بومگردی و 

گردشگری

4خرم آبادلرستان
 پاپی روستای وارک 9بخش 

(پیر اسد)
35003500فتح اله مالزیریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

690

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی53

2خرم آبادلرستان

- بخش پاپی- لرستان

- دهستان چم سنگر

روستای تیدر

وزارت جهاد کشاورزی640640فتحی یاسمیبانک توسعه تعاون

691
تولید عسل 

وژله رویال
2خرم آبادلرستان

خرم آباد میدان کیو هنر 

هشتم
وزارت جهاد کشاورزی500500فرامرز حیدریصندوق کارآفرینی امید

2خرم آبادلرستانپرورش گوسفند692
خرم آباد روستای تپه دار 

کاکاشرف
بانک کشاورزی

فرانک عزیزی 

نیک
وزارت جهاد کشاورزی640640

693

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند

وزارت جهاد کشاورزی600600فرج اله فرج زادهبانک کشاورزیپلدختر روستای چم مهر1پلدخترلرستان

694
تولید فرش 

دستباف
بانک کشاورزینمکی-روستای سراب رباط4خرم آبادلرستان

فرح ناز نظریان 

زهابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت725725

695

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

3دلفانلرستان
لرستان دلفان روستای 

سراب سرزن
پست بانک

فرح ناز 

نورمحمدی 

گرکانی

وزارت جهاد کشاورزی900900

696
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی500500فرحناز پیریصندوق کارآفرینی امیدروستای سهرا ب آباد2دلفانلرستان

697
کارگاه گلیم 

بافی
3دلفانلرستان

نورآباد لرستان روستای 

کاظم آباد نورعلی
صندوق کارآفرینی امید

فرحناز کرمی 

حسن آبادی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

698
ایجاد و توسعه 

ICTروستایی 
500500فرخنده ابدالیپست بانکروستای خلیفه اباد1دلفانلرستان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1کوهدشتلرستانگلیم بافی699
روستای پشت تنگ آبادی 

مرادخان
150150فردوس نورقدمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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700

پرورش 

گوسفند امیخته 

 راس35

2خرم آبادلرستان
-بیرانوند جنوبی-خرم اباد

روستای مالقربانی
وزارت جهاد کشاورزی300300فردین کوه نشینصندوق کارآفرینی امید

701
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

لرستا دورود روستای دره 

اسپر
وزارت جهاد کشاورزی350350فرزاد حاجی وندصندوق کارآفرینی امید

702
پرواربندی بره 

راس525
7خرم آبادلرستان

زاغه روستای -خرم آباد

فراکش
وزارت جهاد کشاورزی44104410فرزاد نصیریبانک کشاورزی

400400فرزانه تاجمیریبانک توسعه تعاونالیگودرز جوز6الیگودرزلرستانگلیم بافی703
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

704
قالیبافی تابلو 

فرش
3کوهدشتلرستان

کوهدشت شهرک روستایی 

امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400فرزانه خادمیبانک توسعه تعاون

705

پرورش 

گوسفند 

راسی53آمیخته

2خرم آبادلرستان
خرم آباد روستای قلعه 

منصور بیرانشهر
صندوق کارآفرینی امید

فرزانه فالح 

بیرانوند
وزارت جهاد کشاورزی640640

706
پرورش گاو 

 راس7شیری 
وزارت جهاد کشاورزی480480فرزانه میرزاییبانک توسعه تعاونروستای کیورز پایین3الیگودرزلرستان

707

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای ناوه 

کش

صندوق کارآفرینی امید
فرشاد آزادی 

چگنی
وزارت جهاد کشاورزی600600

708
تولید عسل 

وژله رویال
2خرم آبادلرستان

روستای -مرکزی-خرم اباد 

داداباد سفلی
وزارت جهاد کشاورزی500500فرشاد نظریبانک توسعه تعاون

709
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

شهرستان دورود روستای 

دره اسپر
وزارت جهاد کشاورزی10001000فرشته سگوندصندوق کارآفرینی امید
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710

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان
استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستا تختاب واشیان
بانک توسعه تعاون

فرشته فریدونی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی600600

2خرم آبادلرستانخیاطی711
بیرانشهر روستای سرگول 

نمک
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400فرشته قاسمی نیاپست بانک

712
ساخت سازهای 

سنتی
1خرم آبادلرستان

- خرم آباد- لرستان 

روستای ده محسن
100100فرشید عادلیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

713

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی640640فرشید گودرزیصندوق کارآفرینی امیدروستای خشتیانک2بروجردلرستان

714

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1دلفانلرستان
لرستان دلفان روستای مراد 

اباد ورمله
بانک کشاورزی

فرصت خیری 

حسن گاویار
وزارت جهاد کشاورزی600600

715

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

صندوق کارآفرینی امیدروستای تکانه2خرم آبادلرستان
فرنگ تاج 

پیرداده بیرانوند
وزارت جهاد کشاورزی600600

716

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600فرنگیس مرادیبانک کشاورزیروستای قرعلیوند1کوهدشتلرستان

2دورودلرستانفرش دستباف717
لرستان دورود روستای 

مروک
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فرنوش باقرپوربانک توسعه تعاون

718
پرواربندی بره 

(بره آمیخته )
1رومشکانلرستان

شهرستان رومشکان 

روستای بازوند اصل
وزارت جهاد کشاورزی900900فرهاد بازوندبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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719
گوسفند امیخته 

 راسی53
2خرم آبادلرستان

خرم آباد روستای کنگر زرد 

ازنای سگوند
وزارت جهاد کشاورزی640640فرهاد جاللیصندوق کارآفرینی امید

720

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600فرهاد عالی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای کلک بیشه2پلدخترلرستان

721

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
الشتر فیروزآباد روستای 

کاظم آباد
وزارت جهاد کشاورزی910780فرهاد کاظمیپست بانک

722
پرواربندی 

گوساله
11دورهلرستان

لرستان ویسیان روستای 

چم دیوان
وزارت جهاد کشاورزی80008000فرهاد ویسکرمیپست بانک

723

مکمل و 

کنسانتره 

خوراک دام و 

طیور و دی 

کلسیم فسفات

5بروجردلرستان
لرستان بروجرد روستای 

انگشته
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000فرهنگ پیرزادیصندوق کارآفرینی امید

3رومشکانلرستانتهیه ترشیجات724
لرستان رومشکان بخش 

مرکزی روستای کهریز
پست بانک

فروزان امرایی 

سهرابوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت18801880

725

پرورش 

گوسفند امیخته 

راسی53

2خرم آبادلرستان
مرکزی دهستان دیناروند 

روستای سرخده سفلی
بانک کشاورزی

فروزان 

دریکوندزاده
وزارت جهاد کشاورزی640640

726
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی48004800فروزان رضاییبانک کشاورزیروستای باغ جایدر- پلدختر10پلدخترلرستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600فریبا بیرانوندبانک توسعه تعاونروستای قلعه سنگی2خرم آبادلرستانتولیدی پوشاک727
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728

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2پلدخترلرستان

استان لرستان شهرستان 

پلدختر بخش معموالن 

 منزل 2روستای پنبه کار 

عباس نژاد

سازمان امور عشایر ایران600600فریبا عباس نژادصندوق کارآفرینی امید

2دورودلرستانقالیبافی729
لرستان دورود روستای 

چغابدار
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400فریبا فوالدوندبانک کشاورزی

730

پرورش گاو 

شیری در 

دامداری صنعتی

4پلدخترلرستان
روستای دوکوهه - پلدختر

رشنو
وزارت جهاد کشاورزی40004000فریبا کالنتریبانک کشاورزی

731
گلیم بافی 

خانگی
5050فریبا محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای ولیعصر2پلدخترلرستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رومشکانلرستانقالیبافی732
لرستان رومشکان بخش 

مرکزی روستای بازوند اصل
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فریده بازوندصندوق کارآفرینی امید

733

پرورش و 

اصالح کوسفن 

د آمیخته

2دلفانلرستان
لرستان دلفان روستای 

حبیب وند
صندوق کارآفرینی امید

فریده حبیبی 

گندم بانی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1دلفانلرستانقالیبافی734
نورآباد لرستان روستای 

گلباغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریده خدادادیبانک کشاورزی

735
قالی بافی 

خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریده سلیمانیبانک کشاورزیروستای بابازید1پلدخترلرستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160فریده عزیزیصندوق کارآفرینی امیدروستای میانگالل1خرم آبادلرستانقالیبافی خانگی736

1کوهدشتلرستانکارگاه قالیبافی737
- کوهدشت- لرستان

روستای فرخ آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریده گراوندبانک کشاورزی
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738

هر روستا یک 

 )محصول

روستای دره 

(حیدر

4الیگودرزلرستان
- الیگودرز- لرستان 

روستای دره حیدر
وزارت جهاد کشاورزی10001000فضل اله قدوسیصندوق کارآفرینی امید

739

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای حسین آباد نورعلی2دلفانلرستان
فلک ناز زارعیان 

عوض آبادی
وزارت جهاد کشاورزی600600

740

پرورش 

گوسفند امیخته 

راسی53

2خرم آبادلرستان
روستای قلعه -خرم آباد 

سنگی
صندوق کارآفرینی امید

فهیمه فتحی 

گنجی
وزارت جهاد کشاورزی640640

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فهیمه مرتضاییانپست بانکخرم آباد روستای دارایی1خرم آبادلرستانقالی بافی741

100100فوزیه اسدالهیبانک توسعه تعاونالشتر روستایی بتکی2سلسلهلرستانگلیم بافی742
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

743
اجرای توسعه 

ictروستایی 
500500فوزیه قربانیپست بانکروستای سرابحمام1پلدخترلرستان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2کوهدشتلرستانتولید پوشاک744

-کوهدشت-لرستان

روستای بساط -کوهنانی

بیگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فوزیه کونانیبانک توسعه تعاون

745

مجوز تاسیس 

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

1کوهدشتلرستان

لرستان کوهدشت بخش 

طرهان روستای تنگ 

کبودکوشکی

وزارت جهاد کشاورزی691691فیروزه کوشکیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فیروزه مرادی رادصندوق کارآفرینی امیدروستای میرزاخان1پلدخترلرستانقالیبافی746
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747

هر روستا یک 

روستا)محصول

(ی دره حیدر

3الیگودرزلرستان
دهستان - مرکزی-الیگودرز

روستای دره حیدر-خمه
وزارت جهاد کشاورزی10001000قاسم محمدباقریصندوق کارآفرینی امید

748
پرورش شتر 

مرغ
5کوهدشتلرستان

کوهدشت - لرستان 

روستای گندابه شیراوند
وزارت جهاد کشاورزی20002000قاسمعلی شیراوندصندوق کارآفرینی امید

749
ایجاد و توسعه 

ICTروستایی 
1دورهلرستان

شهرستان دوره روستای 

پیرسهم الدین
پست بانک

قباد میرشکار 

جهانگیری
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

750
ایجاد و توسعه 

ICTروستایی 
1دورودلرستان

لرستان دورود بخش 

سیالخور روستای ازنا
500500قباد یاراحمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

751

کشت گیاهان 

کشت - دارویی

گل نرگس

3پلدخترلرستان
روستای سرآمد - پلدختر

کرکی
وزارت جهاد کشاورزی10001000قدرت اهلل میربانک کشاورزی

752
تولیدعسل و 

ژله رویال
2خرم آبادلرستان

خرم آباد بخش مرکزی 

روستای دارایی
بانک کشاورزی

قدرت اله عمادی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی500500

753

مجوز تاسیس 

پرواربندی 

راسی1000بره

2کوهدشتلرستان

لرستان شهرستان 

کوهدشت روستای هرین 

خلیفه

بانک کشاورزی
قدرت علی 

صحرائی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

754
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی12001200قنبرتاج فاضلیصندوق کارآفرینی امیدروستای آبسرد- پلدختر2پلدخترلرستان

755
پرواربندی بره 

 راسی400
وزارت جهاد کشاورزی28802880قیاس امیدیبانک کشاورزیکمالوند سراب سوری7خرم آبادلرستان

756
پرورش 

گوسفند آمیخته
وزارت جهاد کشاورزی600600کاظم نجفیانصندوق کارآفرینی امیدروستای کریم وند چواری2دلفانلرستان
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757

صنایع تبدیلی 

و تکمیلی 

کشاورزی انبار 

داری 

وموادغذایی

70سلسلهلرستان
لرستان سلسله فیروز آباد 

روستای تملیه
وزارت جهاد کشاورزی4072040720کرمعلی ندریبانک توسعه تعاون

758

تولید نانو و 

میکرون پودر 

کانی های 

کربنات )معدنی 

کلسیم؛ 

دولومیت، 

تالک، باریت و 

...)

50الیگودرزلرستان

جاده ازنا پشت - الیگودرز

کارخانه شیشه ناحیه 

صنعتی روستای چغاطرم

وزارت صنعت، معدن و تجارت4400044000کاظم صالحیبانک توسعه تعاون

759

ایجاد سامانه 

ارایه محتوای 

آموزشی و 

مشاوره ای

8خرم آبادلرستان
- روستای رباط نمکی 

2خیابان جمهوری 
50005000کامبیز بیرانوندپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1خرم آبادلرستانقالی بافی760
شهرستان خرم آباد بخش 

کمالوند روستای مهدی آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت110110کبری پاپیبانک توسعه تعاون

761

ریزه  )قلمزنی

سیاه قلم  –قلم 

 –قلم گیری  –

(مشبک

1دورودلرستان

شهرستان دورود روستای 

سیاهکله خ بهشتی بوستان 

دهم

500500کبری پاپیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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762

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک توسعه تعاونکوهدشت روستای قرعلیوند1کوهدشتلرستان
کبری پاپی زاده 

قرلیوند
وزارت جهاد کشاورزی600600

763

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی500500کبری عسگریصندوق کارآفرینی امیدروستای داریاب2دورودلرستان

764
پرورش گاو 

شیری
1دورودلرستان

-مرکزی-دورود-لرستان

روستای امیراباد گورکش
بانک کشاورزی

کبری 

قایدرحمتی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

بانک توسعه تعاونروستای سراب چنگایی1خرم آبادلرستانقالیبافی765
کبری موسوی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2خرم آبادلرستانگلیم بافی766
خرم آباد روستای 

بابامحمودعلیا
100100کبری هاشمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5کوهدشتلرستانپرواربندی بره767
کوهدشت گل گل روستای 

اشتره گل گل
وزارت جهاد کشاورزی19201920کبکعلی نجاتیبانک کشاورزی

768

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
الشتر روستای جهان آباد 

رشنو
وزارت جهاد کشاورزی10801080کرامت شفیع پورصندوق کارآفرینی امید

769

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2کوهدشتلرستان
کوهدشت بخش مرکزی 

روستای سه آسیابه
وزارت جهاد کشاورزی600600کرم آزادبختصندوق کارآفرینی امید

2خرم آبادلرستانزنبور داری770

لرستان خرم آباد دهستان 

کاکاشرف روستای چشمه 

علی

وزارت جهاد کشاورزی500500کرم پاپیبانک کشاورزی

771
پرورش ماهیان 

سردابی
8سلسلهلرستان

- دهستان دو آب - الشتر 

روستای زیرطاق
وزارت جهاد کشاورزی28802880کرمعلی راستیپست بانک
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772

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600کرمی دریکوندپست بانکروستای چم گز- پلدختر1پلدخترلرستان

3رومشکانلرستانپرواربندی بره773
لرستان رومشکان بخش 

مرکزی روستای چغابور
وزارت جهاد کشاورزی15001500کریم امراییبانک کشاورزی

774

هر روستا یک 

روستا)محصول

(ی دره حیدر

2الیگودرزلرستان
- الیگودرز- لرستان 

روستای دره حیدر
وزارت جهاد کشاورزی10001000کریم بهمنیصندوق کارآفرینی امید

775

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی500500کریم پرورصندوق کارآفرینی امیدلرستان ازنا روستای زرنان2ازنالرستان

776

بهسازی 

دامداری 

روستایی 

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
الشتر روستای رضی آباد 

جوانمرد
وزارت جهاد کشاورزی350350کریم جوانمردصندوق کارآفرینی امید

777
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480کریم ندریپست بانکالشتر روستای کرت آباد3سلسلهلرستان

778

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی640640کریم نیازپورصندوق کارآفرینی امیدروستای شاهویران سفلی2بروجردلرستان

779
پرورش 

گوسفند داشتی
1کوهدشتلرستان

کوهدشت روستای مرادآباد 

سرگیز
وزارت جهاد کشاورزی600600کالس کرمیبانک کشاورزی
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780

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2بروجردلرستان
روستای بوریاباف - بروجرد

خ شکوفه
وزارت جهاد کشاورزی800800کلثوم پیریاییپست بانک

781
پرورش 

گوسفند آمیخته
2خرم آبادلرستان

روستای - مرکزی-خرم اباد

ده سفید
وزارت جهاد کشاورزی640640کلثوم ساکیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کوثر مرادی اصلبانک توسعه تعاونروستای سراب حمام3پلدخترلرستانقالیبافی782

783
پرورش ماهی 

خاویاری
وزارت جهاد کشاورزی70007000کورش محمودیبانک کشاورزیازنا روستای شنگان14ازنالرستان

800800کوکب جمشیدیپست بانکالیگودرز روستای دم کمر2الیگودرزلرستانگلیم بافی784
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

785
پرورش گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی10001000کیانوش قنادیصندوق کارآفرینی امیداراضی اشترینان3بروجردلرستان

786
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480کیهان باقری نیاپست بانکالشترروستای چناره3سلسلهلرستان

وزارت جهاد کشاورزی335335گل اندام بهرامیبانک توسعه تعاونروستای چرخستانه-خرم اباد2خرم آبادلرستانرازیانه787

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150گل پونه کوشکیصندوق کارآفرینی امیدروستای محمد علی1کوهدشتلرستانقالی بافی788

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل دامن گلیگلیصندوق کارآفرینی امیدسراب حمام1پلدخترلرستانقالیبافی789

790

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی 

آمیخته

2پلدخترلرستان
لرستان شهرستان پلدختر 

روستای بن کره ایمانقعلی
وزارت جهاد کشاورزی600600گل نازار بیرانوندصندوق کارآفرینی امید

1خرم آبادلرستانفرش دستباف791
روستای - کمالوند- خرم اباد

گیرچو
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160گالب اسدزادهصندوق کارآفرینی امید
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792

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای چم دیوان

وزارت جهاد کشاورزی680680گلبرگ جودکیصندوق کارآفرینی امید

793
ایجاد و توسعه 

ictروستایی 
1کوهدشتلرستان

کوهدشت بخش مرکزی 

روستای خوشناموند
500500گلستان عزیزیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

794
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

لرستان دورود روستای دره 

اسپر
وزارت جهاد کشاورزی200200گلناز حاجیوندصندوق کارآفرینی امید

795
پرورش 

گوسفند داشتی
8الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

ززم
وزارت جهاد کشاورزی10001000گودرز بهینهصندوق کارآفرینی امید

796
تولید پلی 

یورتان
6دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی نرسیده به 

روستای میشگر

صندوق کارآفرینی امید
گودرز حسینی 

نرگسه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

797
احداث گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی620620گودرز دهقانیصندوق کارآفرینی امیدروستای حاجی اباد2الیگودرزلرستان

798

پرورش و 

اصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

3رومشکانلرستان

لرستان رومشکان بخس 

سوری روستای پادروند 

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی450450گوهرتاج پادروندبانک توسعه تعاون

799
تولید کیف و 

کفش چرم
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000الدن بازگیرصندوق کارآفرینی امیدکمالوند روستای پروانه4خرم آبادلرستان

800
طرح ماشته 

بافی
بانک کشاورزی1روستای شورابه 6کوهدشتلرستان

لطیف زارعی 

شورابه
760760

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

801

کشت موسیر به 

 4.8مساحت 

هکتار

بانک توسعه تعاونروستای دم کمر2الیگودرزلرستان
لهراسب 

جمشیدی
وزارت جهاد کشاورزی760760

802
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

لرستان دورود روستای دره 

اسپر
وزارت صنعت، معدن و تجارت440440لیال پرورصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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2دورودلرستانتولیدی پوشاک803
لرستان دورود روستای 

چغابدار
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700لیال جوانمردصندوق کارآفرینی امید

804

ساخت اصطبل 

و پرورش 

اصالح نزاد 

گوسفند آمیخته

1دورودلرستان
شهرستان دورود روستای 

سندرکان
وزارت جهاد کشاورزی540540لیال حاجیوندبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی200200لیال حیدرخانیصندوق کارآفرینی امیدلرستان ازنا روستای گرجی1ازنالرستانشیرینی پزی805

806
تولیدپوشاک 

زنانه
صندوق کارآفرینی امیدالشتر روستای آهنگران3سلسلهلرستان

لیال سرابی 

آهنگران
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480

807
 )صنایع دستی 

(گلسازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200لیال طهماسبیصندوق کارآفرینی امیدروستای رباط نمکی1خرم آبادلرستان

1دورهلرستانقالیبافی808
روستای - دوره - لرستان 

برکه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200لیال طوالبیبانک توسعه تعاون

809

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

3دلفانلرستان
شهرستان دلفان چواری 

روستای نبی وند چواری
وزارت جهاد کشاورزی14851485لیال فتحیپست بانک

2بروجردلرستانگلیم بافی810

بروجرد روستای گیجالی 

سفلی جنب مدرسه 

راهنمایی

200200لیال مهرابیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دورودلرستانسفال811
روستای ژان خیابان یاس 

پشت شعبه نفت
150150لیال موسویصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

812

کارگاه تولیدی 

معرق و مشبک 

چوب

4پلدخترلرستان
لرستان پلدختر روستای 

افرینه
400400لیال میربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

813
لباس محلی 

بختیاری
350350لیلی حسنیبانک توسعه تعاونروستای سنج6الیگودرزلرستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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814

پرورش و 

اصالح گوسفند 

آمیخته

بانک توسعه تعاونکوهدشت همیان وره زرد1کوهدشتلرستان
لیلی 

محمدحسینی
وزارت جهاد کشاورزی720720

815
پرورش زنبور 

عسل
1خرم آبادلرستان

خرم آباد روستای بهرامی 

30کوچه الله
وزارت جهاد کشاورزی500500مانیا مرادیبانک کشاورزی

100100ماه دولت نجفیبانک کشاورزیروستای گل گل1پلدخترلرستانماشته بافی816
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

817
پرواربندی 

گوساله آمیخته
2پلدخترلرستان

استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستای سرابحمام
پست بانک

ماه منیر 

محمدزاده فرد
وزارت جهاد کشاورزی19201920

818
پرورش گاو 

آمیخته
2خرم آبادلرستان

-قاید رحمت-زاغه-خرم اباد

روستای کله جوب
وزارت جهاد کشاورزی500500مائده دالوندبانک توسعه تعاون

819

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

2ازنالرستان
لرستان ازتا چاپلق شرقی 

روستای خروسان
وزارت جهاد کشاورزی600600مجتبی زمانیصندوق کارآفرینی امید

820

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

2رومشکانلرستان
رومشکان -لرستان

روستای آقا جان.چغابل
وزارت جهاد کشاورزی500500مجتبی امراییصندوق کارآفرینی امید

821

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوساله آمیخته

2کوهدشتلرستان
لرستان کوهدشت بخش 

مرکزی روستای شیخ احمد
وزارت جهاد کشاورزی880880مجتبی آب خیزصندوق کارآفرینی امید

822
پرواربندی دام 

اصالح شده
2رومشکانلرستان

روستای -رومشکان-لرستان

بازوند اصل
وزارت جهاد کشاورزی600600مجتبی بازوندبانک توسعه تعاون

823

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1سلسلهلرستان
فیروزآباد روستای - الشتر

عدل آباد قالیی
وزارت جهاد کشاورزی496496مجید بیگی نیاپست بانک
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824

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600مجید حاتمیبانک توسعه تعاونروستای گندل گیالن2بروجردلرستان

825

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی640640مجید گودرزیپست بانکروستای کالن2بروجردلرستان

826

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

صندوق کارآفرینی امیدروستای کفشگران2بروجردلرستان
محبوبه 

امیرسرداری
وزارت جهاد کشاورزی640640

827

هر روستا یک 

 )محصول

روستای دره 

(حیدر

2الیگودرزلرستان
- الیگودرز- لرستان 

روستای دره حیدر
وزارت جهاد کشاورزی10001000محبوبه حاجیوندصندوق کارآفرینی امید

3خرم آبادلرستانطراحی دوخت828
روستای تلوری سفلی جنب 

مسجد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500محبوبه قارینیپست بانک

829

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1کوهدشتلرستان

بخش -کوهدشت -لرستان

- کوهدشت جنوبی- مرکزی

روستای قرعلیوند

وزارت جهاد کشاورزی670670محبوبه نصیریپست بانک

830

پرواربندی 

 100گوساله 

رأسی

12الیگودرزلرستان
لرستان الیگودرز روستای 

همایی
وزارت جهاد کشاورزی56005600محرم حفیظیبانک کشاورزی

3بروجردلرستانمنبت چوب831
روستای - بروجرد - لرستان 

دهنو مقدسی
200200محسن باقریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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832

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1رومشکانلرستان
لرستان رومشکان بخش 

سوری روستای رماوند
وزارت جهاد کشاورزی500500محسن باقریبانک توسعه تعاون

833

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی200

صندوق کارآفرینی امیدالیگودرز روستای خورهه6الیگودرزلرستان
محسن پاک 

سرشت
وزارت جهاد کشاورزی24002400

6بروجردلرستانپروار بندی بره834

بروجرد روستای قلعه میرزا 

 متری ورودی 300علی 

روستا

وزارت جهاد کشاورزی31203120محسن پرچیبانک توسعه تعاون

835

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

2دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای دلبر سادات وسطی

صندوق کارآفرینی امید
محسن حیات 

الغیبی
وزارت جهاد کشاورزی500500

836

پرورش 

گوسفند 

 راس30آمیخته 

2خرم آبادلرستان
روستای -مرکزی-خرم اباد

قاسمعلی
وزارت جهاد کشاورزی300300محسن سپه وندصندوق کارآفرینی امید

2بروجردلرستانقلم زن837
بروجرد روستای دهنو 

مقدسی
بانک توسعه تعاون

محسن علی 

بخشی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

838
تولید و بسته 

بندی زعفران
وزارت جهاد کشاورزی25762576محسن فرج الهیپست بانکالشتر روستا کهریز5سلسلهلرستان

839

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600محسن لکصندوق کارآفرینی امیدروستای طیان2ازنالرستان



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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840

فرآوری و بسته 

بندی آجیل و 

خشکبار

10بروجردلرستان
قلعه حاتم، ابتدای خیابان 

فرهنگ
صندوق کارآفرینی امید

محسن معظمی 

گودرزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

841

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای دو آب

وزارت جهاد کشاورزی400400محسن نگهداریصندوق کارآفرینی امید

842
پرورش 

گوسفند آمیخته
2کوهدشتلرستان

لرستان کوهدشت کوهنانی 

زیرتنگ سیاب روستای 

کرمعلی

بانک توسعه تعاون
محسن هاشمی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی768768

843
پروار بندی بره 

راسی500
5کوهدشتلرستان

کوهدشت بخش - لرستان 

کوهنانی روستای باباگرد 

علی

بانک کشاورزی
محسن یوسفی 

بک
وزارت جهاد کشاورزی40004000

844

پرورش و 

اصالح 

نژادگوسفند 

امیخته

بانک توسعه تعاونروستای ظفر آباد1دلفانلرستان
محمد احسان 

برزگران
وزارت جهاد کشاورزی620620

845
ایجاد و توسعه 

ICTروستایی 
500500محمد احمدپورپست بانکروستای تاج امیر1دلفانلرستان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

846

ساخت اصطبل 

و پرورش 

اصالح نزاد 

گوسفند آمیخته

1دورودلرستان
شهرستان دورود روستای 

ژان
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد احمدیپست بانک

847

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600محمد امیریصندوق کارآفرینی امیدروستای سید اباد-ازنا2ازنالرستان



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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848

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2پلدخترلرستان
روستای چم مهر - پلدختر

باال
وزارت جهاد کشاورزی600600محمد بازگیرصندوق کارآفرینی امید

849
سفال سنتی 

(نقش برجسته)
7دورودلرستان

لرستان دورود روستای 

7سیاهکله نبش بوستان 
10001000محمد بهلولیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

850

پروار بندی 

گوساله آمیخته 

 رأس40

وزارت جهاد کشاورزی19201920محمد جعفریبانک کشاورزیروستای تخت شیر واشیان3پلدخترلرستان

851

پرورش زنبور 

عسل و ژل 

رویال

2خرم آبادلرستان
خرم اباد روستای قلعه 

سنگی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد حاجیبانک کشاورزی

852

پرواربندی 

 100گوساله 

راسی

12الیگودرزلرستان
روستای حاجی -الیگودرز

آباد بسحاق
بانک کشاورزی

محمد حاجی 

حاجی
وزارت جهاد کشاورزی70407040

853
پرورش 

گاوشیری
10دورودلرستان

- مرکزی- دورود - لرستان

روستای چغابدار
وزارت جهاد کشاورزی56805680محمد حامد پاپیبانک کشاورزی

854

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

2دلفانلرستان

استان لرستان شهرستان 

نورآباد دلفان دهستان 

کاکاوند غربی روستای گاومر

صندوق کارآفرینی امید
محمد حسن 

اسدی گاومری
وزارت جهاد کشاورزی600600

855

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

امیخته

صندوق کارآفرینی امیدروستای علی آباد گشور1دلفانلرستان
محمد حسین 

صفری
وزارت جهاد کشاورزی400400

856
پرورش گوساله 

آمیخته
وزارت جهاد کشاورزی640640محمد خسرویپست بانکروستای قلعه نو شوکتی2بروجردلرستان



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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857
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی640640محمد دریکوندصندوق کارآفرینی امیدخرم آباد روستای تلوری علیا2خرم آبادلرستان

858

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی 

آمیخته

2پلدخترلرستان
روستای بن کره - پلدختر

ایمانقلی
وزارت جهاد کشاورزی600600محمد رحمتیصندوق کارآفرینی امید

859
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
500500محمد ساالروندصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

860

ساخت اصطبل 

و پرورش 

اصالح نزاد گاو 

آمیخته

1دورودلرستان
شهرستان دورود روستای 

چشمه سرنجه
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد ساالروندپست بانک

861
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

لرستا دورود روستای دره 

اسپر
وزارت جهاد کشاورزی350350محمد ساالروندصندوق کارآفرینی امید

2بروجردلرستاندامداری862
انتهای خ بهار روستای 

حاجی آباد
وزارت جهاد کشاورزی300300محمد سوکیصندوق کارآفرینی امید

863

زنجیره کامل 

تولید از مزرعه 

تا سفره در 

زمینه تولید 

لبنیات سالم و 

گوشت قرمز در 

قالب تعاونی 

روستایی

25سلسلهلرستان

-شهرستان سلسله -لرستان

روستای سیاهپوش مزرعه 

ایده های نو

وزارت جهاد کشاورزی2160021600محمد سیاهپوشصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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864
پرورش زنبور 

عسل
1ازنالرستان

لرستان ازنا پاچه لک غربی 

روستای باغموری
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد صفریبانک توسعه تعاون

865

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2الیگودرزلرستان

استان لرستان شهرستان 

الیگودرز روستای حاجی 

آباد بسحاق

پست بانک
محمد علی 

جمشیدی
وزارت جهاد کشاورزی960960

866
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدالشتر روستای شاه آباد2سلسلهلرستان

محمد 

علیمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی640640

وزارت جهاد کشاورزی31203120محمد قنبریبانک کشاورزیروستای چهار قلعه3کوهدشتلرستانپرواربندی بره867

868

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

1دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای بز آب
صندوق کارآفرینی امید

محمد کریم علی 

پور نصیری
وزارت جهاد کشاورزی500500

869

طرح روستای 

بدون بیکار دره 

اسپر

1دورودلرستان
شهرستان دورود روستای 

دره اسپر
500500محمد محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

870
روستای بدون 

بیکار
صندوق کارآفرینی امیددره تخت1ازنالرستان

محمد مراد 

حاجیوند 

دستگردی

وزارت جهاد کشاورزی200200

871
پرواربندی 

گوساله آمیخته
وزارت جهاد کشاورزی960960محمد مرادی پورپست بانکروستای چم گردله2پلدخترلرستان

872

هر روستا یک 

 )محصول

روستای دره 

(حیدر

2الیگودرزلرستان
- الیگودرز- لرستان 

روستای شاپورآباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد مسلمیصندوق کارآفرینی امید

873

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

صندوق کارآفرینی امیدروستای قاید طاهر2بروجردلرستان
محمد معظمی 

گودرزی
وزارت جهاد کشاورزی640640



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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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 

1ازنالرستانزنبورداری874
ازنا جاپلق شرقی روستای 

طازران
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد مهدویبانک توسعه تعاون

875
سرد خانه ثابت 

دو مداره
وزارت جهاد کشاورزی1900019000محمد مهرابیصندوق کارآفرینی امیدالشتر روستای کاکارضا15سلسلهلرستان

876
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد میرزایی نیابانک کشاورزیخرم آباد روستای دره سفید2خرم آبادلرستان

877
پرورش گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد نبی تقویبانک کشاورزیبروجرد روستا ولیان2بروجردلرستان

صندوق کارآفرینی امیدبروجرد روستای چگنی کش2بروجردلرستانگوسفند داشتی878
محمد نقی 

پیریایی
وزارت جهاد کشاورزی300300

879
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیخرم آباد روستای رباط2خرم آبادلرستان

محمد نیک نام 

سرابی
وزارت جهاد کشاورزی500500

880

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای سه کره
صندوق کارآفرینی امید

محمد هاشمی 

علمی
وزارت جهاد کشاورزی540540

881
بره پرواری 

 رأسی200
3سلسلهلرستان

فیرو/فیروزآباد/سلسله/لرستان

زآباد
بانک کشاورزی

محمد همتی 

فیروزآباد
وزارت جهاد کشاورزی20802080

882
تولید فرش 

دستباف
3سلسلهلرستان

الشترروستای کرم آباد 

تیموری
پست بانک

محمدباقر سیاه 

پوش
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480

883

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1سلسلهلرستان
لرستان الشتر بسطام روستا 

چَم تَکِلَه
بانک کشاورزی

محمدحسین 

رضاییان
وزارت جهاد کشاورزی540540

884
پروراربندی 

گوساله
بانک کشاورزیخرم آباد روستای برد گر12خرم آبادلرستان

محمدرضا مرادی 

راد
وزارت جهاد کشاورزی56005600

885
روستای بدون 

بیکار
صندوق کارآفرینی امیدروستای دره تخت1ازنالرستان

محمدرضا 

موگویی چقازالی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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886

هر روستا یک 

 )محصول

روستای دره 

(حیدر

2الیگودرزلرستان
- الیگودرز- لرستان 

روستای دره حیدر
صندوق کارآفرینی امید

محمدطاهر 

بهمنی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

887

طرح پرورش 

واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

وزارت جهاد کشاورزی640640محمدعلی فتاعیصندوق کارآفرینی امیدروستای هرین خلیفه2کوهدشتلرستان

2رومشکانلرستانبره پرواری888
لرستان رومشکان روستای 

رحمان اباد
صندوق کارآفرینی امید

محمدکاظم 

امرائی
وزارت جهاد کشاورزی810810

889
ایجاد و توسعه 

ICTروستایی 
500500محمود شهبازیپست بانکروستای برخوردار1دلفانلرستان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

890

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده امیخته

1رومشکانلرستان
لرستان رومشکان روستای 

بازوند
وزارت جهاد کشاورزی744744محمود محمدیبانک توسعه تعاون

891
پروار بندی 

گوساله
صندوق کارآفرینی امیدالیگودرز روستای جهانخوش5الیگودرزلرستان

مختار آلیگر 

میرزائی
وزارت جهاد کشاورزی23002300

892

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

وزارت جهاد کشاورزی500500مراد رستمی نژادپست بانکروستای حسن آباد میربگ1دلفانلرستان

893
روستای بدون 

بیکار دره تخت
1ازنالرستان

لرستان ازنا روستای دره 

تخت
صندوق کارآفرینی امید

مراد قیصری 

هیودی
صندوق کارآفرینی امید260260

894

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
الشتر فیروزآبادروستای عدل 

آباد قالیی
بانک توسعه تعاون

مرتضی اکرمی 

شیخ آباد
وزارت جهاد کشاورزی780780
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895
روستای بدون 

بیکار
صندوق کارآفرینی امیدروستای دره تخت1ازنالرستان

مرتضی 

حاجیوندزاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

896
پرواربندی 

 راس49گوساله
6الیگودرزلرستان

الیگودرز شول آباد روستای 

پاتاف پیرامام
وزارت جهاد کشاورزی20902090مرتضی حسینوندصندوق کارآفرینی امید

897

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

4سلسلهلرستان
الشتر روستایی جعفر اباد 

هنام
وزارت جهاد کشاورزی19201920مرتضی خسرویصندوق کارآفرینی امید

898

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

3سلسلهلرستان
الشتر فیروزآباد روستای 

ربیع آباد
بانک توسعه تعاون

مرتضی قابلی 

نصیر
وزارت جهاد کشاورزی900900

899
پرورش گاو 

شیری
1دورودلرستان

-مرکزی-دورود-لرستان

روستای امیراباد گورکش
بانک کشاورزی

مرتضی 

قایدرحمتی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

900

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی500500مرتضی گراوندصندوق کارآفرینی امیدروستای هاشم بگ1کوهدشتلرستان

901

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2پلدخترلرستان
-شهرستان پلدختر- لرستان

 روستای سرابحمام
صندوق کارآفرینی امید

مرضیه 

برخورداری
وزارت جهاد کشاورزی600600

902
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
صندوق کارآفرینی امید

مرضیه رحمتی 

ارشد
وزارت جهاد کشاورزی350350

903
گلیم بافی 

روستایی
1پلدخترلرستان

لرستان پلدختر روستای 

خرس در
100100مرضیه رضازادهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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904

پرورش اصالح 

و نژاد گوسفند 

 50آمیخته 

رأسی

1پلدخترلرستان

استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستای طیار 

کوشکی

وزارت جهاد کشاورزی600600مرضیه کوشکیبانک توسعه تعاون

200200مرضیه مستیبانک کشاورزیروستای چنار حمام1خرم آبادلرستانگلیم بافی905
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

906
ایجاد اقامتگاه 

بوم گردی
5پلدخترلرستان

پل دختر معموالن روستای 

قلعه نصیر جنب قلعه
25002500مرضیه میناییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

907
گلیم بافی 

روستایی
1پلدخترلرستان

لرستان پلدختر روستای 

گری بلمک
بانک توسعه تعاون

مرضیه نجفوندی 

راد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

908

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

2دلفانلرستان

استان لرستان شهرستان 

نورآباد دلفان روستای کرم 

آباد

صندوق کارآفرینی امید
مروارید کرمی 

کرم آبادی
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت جهاد کشاورزی660660مرید شاهوردیصندوق کارآفرینی امیدروستای دینار آباد2بروجردلرستانکشت زعفران909

910
کیف سازی با 

چرم
1خرم آبادلرستان

روستای ده - بخش زاغه

 کیلومتری 18سفید وسطی 

بروجرد- جاده خرم آباد

200200مریم اکبری طوقبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

911
ایجاد توسعه 

ICTروستایی 
1کوهدشتلرستان

کوهدشت بخش مرکزی 

روستای شهرک امام
500500مریم آزادبختپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

135135مریم باجالنبانک کشاورزیروستای داریاب2دورودلرستانگلیم بافی912
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

7دورودلرستانتولیدی پوشاک913
لرستان دورود روستای 

کلنگانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مریم پاپیصندوق کارآفرینی امید

5خرم آبادلرستانقالیبافی914
خرم اباد ازنا سگوند روستای 

ایمان اباد
بانک توسعه تعاون

مریم جمشیدی 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400



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 

5دورودلرستانقالی بافی915
لرستان دورود روستای 

مروک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم چهارمیریبانک توسعه تعاون

916
گلیم بافی 

روستایی
1پلدخترلرستان

لرستان پلدختر روستای 

ولی عصر
100100مریم خدائیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

917

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی550550مریم خسرویانصندوق کارآفرینی امیدروستای کلک بیشه- پلدختر2پلدخترلرستان

1خرم آبادلرستانکاشت زعفران918
دهستان -سپیددشت 

روستای هنام- گریت
وزارت جهاد کشاورزی300300مریم رحیمیبانک کشاورزی

150150مریم رضاییبانک توسعه تعاونسراب چنار حمام1خرم آبادلرستانگلیم بافی919
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرم آبادلرستانقالی بافی920
- رباط-شهرستان خرم آباد

سراب بردین
وزارت صنعت، معدن و تجارت130130مریم زرجامیانبانک توسعه تعاون

2بروجردلرستانقالیبافی921
بروجرد روستای دهگاه 

حاجی اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم زندیبانک کشاورزی

1خرم آبادلرستانخیاطی922
دهستان ده پیر روستای 

دره دزدان
وزارت صنعت، معدن و تجارت180180مریم سپهوندبانک توسعه تعاون

923

مجوز تاسیس 

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

1کوهدشتلرستان

لرستان کوهدشت بخش 

مرکزی روستای پریان 

شیراوند

وزارت جهاد کشاورزی670670مریم شاهیوندپست بانک

100100مریم علی یاریبانک توسعه تعاونروستای چشم آستان1کوهدشتلرستانگلیم بافی924
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

925
پرورش گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی750750مریم گودرزیصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ میری کلهر2بروجردلرستان

926
روستای بدون 

بیکار
وزارت جهاد کشاورزی500500مریم لکصندوق کارآفرینی امیدروستای دره تخت1ازنالرستان
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927
پرورش 

گوسفندآمیخته
2خرم آبادلرستان

خرم آباد روستای تپه دار 

کاکاشرف
وزارت جهاد کشاورزی640640مریم میرزاوندبانک کشاورزی

928

هر روستا یک 

 )محصول

روستای دره 

(حیدر

2الیگودرزلرستان
لرستان الیگودرز روستای 

دره حیدر
وزارت جهاد کشاورزی10001000مریم نظریصندوق کارآفرینی امید

929

پرورش و 

اصالح گوسفند 

آمیخته

2دلفانلرستان
نورآباد لرستان روستای مراد 

آباد نورعلی
وزارت جهاد کشاورزی11801180مریم نوریپست بانک

930
خیاطی 

روستایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480مریم وره زردیبانک توسعه تعاونبیران شهر روستای سر نمک2خرم آبادلرستان

931

مجوزتاسیس 

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی640640مریم یوسف وندصندوق کارآفرینی امیدالشتر روستای دکاموند2سلسلهلرستان

2الیگودرزلرستانگلیم بافی932
 –الیگودرز  –لرستان 

روستای شهریار
200200مژگان احمدوندصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

933
پرواربندی 

گوساله
5پلدخترلرستان

استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستا گل گل
وزارت جهاد کشاورزی28002800مژگان سلیمانیبانک کشاورزی

934

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای سه کره
وزارت جهاد کشاورزی540540مژگان صادقیصندوق کارآفرینی امید

2خرم آبادلرستانخیاطی935
بیرانشهر روستای سرگول 

نمک
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مژگان کربیرانوندپست بانک
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936
تاسیس پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله بخش فیروز اباد 

روستای چم سرخه قالی

وزارت جهاد کشاورزی350350مژگان نوروزیبانک توسعه تعاون

2بروجردلرستانمنبت چوب937
بروجرد روستای دهنو 

مقدسی
200200مسعود باقریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

938
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
وزارت جهاد کشاورزی500500مسعود ساالروندصندوق کارآفرینی امید

939

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی350350مسعود شاکرمیصندوق کارآفرینی امیدروستای چوب بر- معموالن 2پلدخترلرستان

940
گیاهان 

(زعفران)دارویی
وزارت جهاد کشاورزی450450مسعود شاه کرمیبانک توسعه تعاونمعموالن روستای دروغ زناب2پلدخترلرستان

وزارت جهاد کشاورزی300300مسعود مرادیصندوق کارآفرینی امیدبروجرد روستای چگنی کش1بروجردلرستانگاو شیری941

942

نوسازی جایگاه 

و پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند 

 100آمیخته 

 راس 50 )راسی

(مولد 

پست بانکروستای کلک بیشه سفلی1پلدخترلرستان
مسعود میرزایی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی600600

943

بوجاری بذور 

خودمصرفی 

غالت و حبوبات

2ازنالرستان
-شهرستان ازنا-لرستان

روستای آشورآباد
وزارت جهاد کشاورزی850850مسلم اکبریصندوق کارآفرینی امید
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944
پروار بندی 

گوساله
2دورهلرستان

شهرستان - استان لرستان

روستای سراب  –چگنی 

ناوه کش

وزارت جهاد کشاورزی850850مسلم خانیصندوق کارآفرینی امید

945
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
وزارت جهاد کشاورزی350350مسلم ساالروندصندوق کارآفرینی امید

946
پرورش 

زنبورعسل
1خرم آبادلرستان

خرم آباد کاکاشرف روستای 

تپه دار
وزارت جهاد کشاورزی504504مسلم سهرابیبانک توسعه تعاون

947

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1دورودلرستان
شهرستان دورود روستای 

بیاتان
وزارت جهاد کشاورزی840840مسلم محمدیبانک توسعه تعاون

948
پرورش واصالح 

نژاد گاو آمیخته
صندوق کارآفرینی امیدروستا باباقلی ازادبخت2کوهدشتلرستان

مشک عنبر 

آزادبخت
وزارت جهاد کشاورزی600600

949

ساخت اصطبل 

و اصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

صندوق کارآفرینی امیددورود روستای تقی اباد2دورودلرستان
مصطفی 

بوالحسنی
وزارت جهاد کشاورزی900900

440440مصطفی دلیخونصندوق کارآفرینی امیدروستای دریژان3دورودلرستانمعرق چوب950
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

951

پرورش و 

اصالح 

نژادگوسفند 

امیخته

صندوق کارآفرینی امیدروستای مرادجان چواری2دلفانلرستان
مصطفی رحیمی 

مرادجانی
وزارت جهاد کشاورزی900900

952
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
وزارت جهاد کشاورزی350350مصطفی ساالروندصندوق کارآفرینی امید
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953
طرح تیپ 

گوسفند داشتی
1کوهدشتلرستان

روستای سراب - کوهدشت 

هاشم بگ
وزارت جهاد کشاورزی600600مصطفی گراوندبانک توسعه تعاون

954

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی640640مصطفی گودرزیصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه محمد ضیاء2بروجردلرستان

955

پرورش 

گوسفند امیخته 

راس53

2خرم آبادلرستان
- کشور-مرکزی پاپی 

روستای تیام
صندوق کارآفرینی امید

مصطفی مرادی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی600600

956
ایجاد و توسعه 

ictروستایی 
1دلفانلرستان

لرستان شهرستان دلفان 

روستای سراب غضنفر
500500مصیب حاتمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

957

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد آمیخته

1کوهدشتلرستان
کوهدشت روستای هفت 

چشمه میشنان
صندوق کارآفرینی امید

مصیب میرزایی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی500500

958
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
وزارت جهاد کشاورزی350350مظفر حاجی وندصندوق کارآفرینی امید

959
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
وزارت جهاد کشاورزی500500مظفر خانه قایدیصندوق کارآفرینی امید

150150معراج آرزمبانک کشاورزیروستای سهیل بیگی1خرم آبادلرستانچرم دوزی960
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

961

کشت گل 

محمدی به 

 5مساحت 

هکتار

وزارت جهاد کشاورزی10001000معصومه اسدیبانک توسعه تعاونروستای پیردزگاه4الیگودرزلرستان
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962

پرورش 

گوسفند 

 راس53آمیخته 

2خرم آبادلرستان
روستای - پاپی-خرم اباد

ایروه
بانک توسعه تعاون

معصومه 

اسکندری
وزارت جهاد کشاورزی640640

963
رو دوزی های 

الحاقی
500500معصومه بختیاریپست بانکبروجرد روستای قاید طاهر7بروجردلرستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

964
روستای بدون 

بیکار دره تخت
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه جودکیصندوق کارآفرینی امیدازنا روستای دره تخت1ازنالرستان

965
روستای بدون 

بیکار دره تخت
صندوق کارآفرینی امیدازنا روستای دره تخت3ازنالرستان

معصومه حاجی 

وند
صندوق کارآفرینی امید500500

وزارت جهاد کشاورزی336336معصومه ساالروندبانک توسعه تعاوندورود روستای امام آباد1دورودلرستانموسیر966

967
پرورش 

گوسفند داشتی
2خرم آبادلرستان

بیرانوند جنوبی روستای 

سراب دارا
وزارت جهاد کشاورزی600600معصومه سپهوندصندوق کارآفرینی امید

968
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

لرستان دورود روستای دره 

اسپر
وزارت جهاد کشاورزی150150معصومه سروندیصندوق کارآفرینی امید

969

هر روستا یک 

 )محصول

روستای دره 

(حیدر

2الیگودرزلرستان
- الیگودرز- لرستان 

روستای دره حیدر
صندوق کارآفرینی امید

معصومه شرفی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

970

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی53

2خرم آبادلرستان
لرستان خرم اباد شهر زاغه 

روستای تاجو علیا
وزارت جهاد کشاورزی600600معصومه فرهادیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه کیانیبانک کشاورزیروستای کیان اباد1پلدخترلرستانقالی بافی971
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972

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

پست بانکروستای قلعه آبسرده2بروجردلرستان
معصومه 

گلپایگانی
وزارت جهاد کشاورزی800800

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه گودرزیصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه حاتم2بروجردلرستانگلیم بافی973

974
پرورش 

گوسفند آمیخته
وزارت جهاد کشاورزی300300معصومه لریصندوق کارآفرینی امیدروستای طبریجان1بروجردلرستان

400400معصومه موسویصندوق کارآفرینی امیدروستای چغاطرم5الیگودرزلرستانگلیم بافی975
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

976
گلیم بافی 

روستایی
1پلدخترلرستان

لرستان پلدختر روستای 

مورانی
بانک توسعه تعاون

معصومه 

میردریکوندی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

977
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350معصومه ندریبانک توسعه تعاونالشتر روستای امیرآباد ندر3سلسلهلرستان

1دورهلرستانگوسفند داشتی978

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای چاه 

ذولفقار

وزارت جهاد کشاورزی300300معین فایضیصندوق کارآفرینی امید

979
تولید انواع 

فرش دستباف
1بروجردلرستان

بروجرد روستای قلعه حاج 

عبداهلل مسیر خیابان جنب 

ماست بندی خانم نظام 

االسالمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150ملکتاج ظفریبانک کشاورزی

980

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

پست بانکروستای حاجی آباد زرشکه2بروجردلرستان
منصور محسن 

نیایی
وزارت جهاد کشاورزی640640

981
بسته بندی 

ترشیجات
1دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
وزارت جهاد کشاورزی160160منصوره کرنوکرصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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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 

1الیگودرزلرستانقالیبافی982
- الیگودرز - لرستان 

روستای کشکک
وزارت صنعت، معدن و تجارت130130منظر حدادیبانک توسعه تعاون

983

مجوز تاسیس 

دامداری 

روستایی

1رومشکانلرستان
لرستان رومشکان بخش 

مرکزی روستای کهریز
وزارت جهاد کشاورزی730730منیر بازوندیبانک توسعه تعاون

2رومشکانلرستانپرورش گوسفند984
استان لرستان شهرستان 

رومشکان روستای مهکی
بانک توسعه تعاون

منیره قاسمی 

امرایی
وزارت جهاد کشاورزی600600

985
روستای بدون 

بیکار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200منیژه اسدالهیصندوق کارآفرینی امیدروستای دره تخت1ازنالرستان

986
پرورار بندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی84008400منیژه امیدیبانک کشاورزیروستای گریران15سلسلهلرستان

1خرم آبادلرستانقالی بافی987
روستای سراب - بیرانشهر 

داراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مهتاب بیرانوندبانک توسعه تعاون

988
ایجاد و توسعه 

ictروستایی 
1سلسلهلرستان

لرستان الشتر روستای 

سراب چنار بسطام
500500مهتاب کنعانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

989

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان
استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستای چم مهر
پست بانک

مهدی احمدی 

تبار
وزارت جهاد کشاورزی600600

990
پرواربندی 

گوساله امیخته
صندوق کارآفرینی امیدروستای گاوکش5دلفانلرستان

مهدی اسمعیل 

پوری گاوکش
وزارت جهاد کشاورزی20002000

991
روستای بدون 

بیکار
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی حاجیوندصندوق کارآفرینی امیدروستای دره تخت1ازنالرستان

992

تولید ساز و 

آالت موسیقی 

و صنایع دستی 

چوبی در 

روستای گندل 

گیران

10بروجردلرستان

بروجرد روستای گندل 

 فرعی از 184گیران پالک 

اصلی

20002000مهدی خاکبازبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3بروجردلرستانمنبت چوب993
بروجرد روستای دهنو 

مقدسی
200200مهدی خسرویبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

994
پرورش بره 

پرواری
8دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای چگه 

میرزاوند

بانک کشاورزی
مهدی رضوی 

چگنی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

995
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی ساالروندصندوق کارآفرینی امید

996
طرح تیپ 

پرواربندی بره
4کوهدشتلرستان

کوهدشت بخش گراب 

روستای چاه شوره سفلی
بانک توسعه تعاون

مهدی شعبانی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی25002500

997

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2خرم آبادلرستان

بخش -خرم آباد-لرستان

- مرکزی دهستان ده پیر

روستای مهرعلی خانی

وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی طهماسبیصندوق کارآفرینی امید

998

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

 10 )آمیخته 

(راس

2خرم آبادلرستان
روستای -مرکزی-خرم اباد

تپه دار کاکاشرف
وزارت جهاد کشاورزی300300مهدی غالمیصندوق کارآفرینی امید

999

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

صندوق کارآفرینی امیدروستای باغ گل گل2پلدخترلرستان
مهدی قنبری 

دیناروند
وزارت جهاد کشاورزی600600

1000
پرواربندی 

 رأس75گوساله 
3الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز مرکزی 

خمه محمود آباد شهاب 

81پالک 

وزارت جهاد کشاورزی22002200مهدی کرمیبانک توسعه تعاون

1001

 99پرورش 

رأس گوسفند 

ساخت )داشتی

(و خرید دام

وزارت جهاد کشاورزی10001000مهدی کریمیصندوق کارآفرینی امیدروستای چقاگرگ- الیگودرز3الیگودرزلرستان
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1002
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

استان لرستان شهرستان 

دورود روستای دره اسپر
صندوق کارآفرینی امید

مهدی کلهر 

چهارمیری
وزارت جهاد کشاورزی112112

1003

پرواربندی بره 

 راسی 300

صنعتی

2خرم آبادلرستان
لرستان بیرانشهر روستای 

شاه جمشیدی
وزارت جهاد کشاورزی31203120مهدی مرادی فردبانک کشاورزی

1004
گوساله پرواری 

 راس150
11سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای گریران 

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی66006600مهدی یوسفوندبانک کشاورزی

1005

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

2دلفانلرستان
نورآباد لرستان روستای 

چشمه خانی
صندوق کارآفرینی امید

مهدی یوسفیان 

علی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی700700

2خرم آبادلرستانگوسفند داشتی1006
خرم آباد سپید دشت 

روستای خان آباد
وزارت جهاد کشاورزی640640مهدیه باباییصندوق کارآفرینی امید

1007

بوجاری بذور 

خود مصرفی به 

 تن 5ظرفیت 

در ساعت

وزارت جهاد کشاورزی10001000مهراب عبدالوندصندوق کارآفرینی امیدلرستان الیگودرز روستای برم2الیگودرزلرستان

1008

تولید و تعمیر 

مبل و اثاثیه 

غیر فلزی

3کوهدشتلرستان

چناردم چهر قرعلیوند چهر 

 متری خ 4قرعلیوند کوچه 

ولی عصر طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت730730مهران رشیدیصندوق کارآفرینی امید

1009

ساخت اصطبل 

و اصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

1دورودلرستان
شهرستان دورود روستای 

بهزاد آباد
وزارت جهاد کشاورزی700700مهران یاراحمدیبانک توسعه تعاون
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1010

طرح پروار 

 50بندی بره 

راسی

2پلدخترلرستان
معموالن روستای ابراهیم 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی600600مهرداد درمنانصندوق کارآفرینی امید

1011
پرواربندی بره 

 رأسی200
4پلدخترلرستان

استان لرستان شهرستان 

پلدختر میانکوه غربی 

روستای باغ پیش بادامک

وزارت جهاد کشاورزی20302030مهرشاد نظریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهرنوش زاهریانیبانک کشاورزیروستای بابازید1پلدخترلرستانقالی بافی1012

1013

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1رومشکانلرستان
لرستان رومشکان بخش 

مرکزی روستای اقاجان
وزارت جهاد کشاورزی700700مهری کولیوندپست بانک

2کوهدشتلرستانتولیدی پوشاک1014

-کوهدشت-لرستان

روستای خسرواباد -کوهنانی

کوچه برانازار- 

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مهناز ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

2پلدخترلرستانگلیم بافی1015
لرستان پلدختر روستای 

ولیعصر عج
189189مهناز اصغریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1016
سراجی سنتی 

چرم دوزی
1دورودلرستان

روستای داریاب جاده قدیم 

9جنب رستوران-دورود
100100مهناز بهلولیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1017

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

2دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای دلبر سادات علیا

وزارت جهاد کشاورزی500500مهناز زیودارصندوق کارآفرینی امید

3خرم آبادلرستانقالیبافی1018

شهرک .خرم اباد 

روبروی مسجد .باباعباس

صاحب الزمان منزل صادقی

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مهناز صادقیبانک توسعه تعاون
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1019

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

2دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

روستای سرانبار تشکن 

سادات

وزارت جهاد کشاورزی400400مهناز فراشیصندوق کارآفرینی امید

1020
تولید فرش 

دستباف سنتی
1خرم آبادلرستان

بخش پاپی نوژیان کشور 

روستای مینو
صندوق کارآفرینی امید

مهناز کشوری 

پاپی
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080

1021

طرح روستای 

بدون بیکار دره 

اسپر

1دورودلرستان
دورود بخش مرکزی 

روستای دره اسپر
200200مهنوش خادمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1022
تولید پوشاک و 

البسه
10بروجردلرستان

- بروجرد روستای شیروان 

5کوچه شکوفه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت650650مهنوش ساکیصندوق کارآفرینی امید

1023
تولید فرش 

دستباف
پست بانکالشتر روستای بادام شیرین2سلسلهلرستان

مهوش 

پورصفریان
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480

1024
تولید فرش و 

گلیم
3رومشکانلرستان

لرستان رومشکان بخس 

سوری روستای رومیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مهین امرائیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مهین سمریانبانک توسعه تعاونخرم آباد روستای بابامحمود1خرم آبادلرستانقالی بافی1025

1026

پرورش 

گوسفندامیخته 

راسی53

2خرم آبادلرستان
خرم آباد مرکزی کمالوند 

روستای سراب پرده اصلی
وزارت جهاد کشاورزی600600موسی بیرانوندصندوق کارآفرینی امید

1027

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

پست بانکگاوکش سفلی1دلفانلرستان
موالکرم بیگی 

الوار
وزارت جهاد کشاورزی600600

1028

تاسیس و پروار 

بندی گوساله 

 راسی80

وزارت جهاد کشاورزی44804480میترا حاجی زادهبانک کشاورزیروستای دوکوهه رشنو8پلدخترلرستان
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1029

ساخت اصطبل 

و پرورش و 

اصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

1دورودلرستان
دورود روستای چشمه 

سرنجه
وزارت جهاد کشاورزی520520میترا ساالروندبانک توسعه تعاون

1030

کاشت گیاهان 

 )دارویی 

(زعفران 

1پلدخترلرستان
لرستان پلدختر روستای 

بادامک
وزارت جهاد کشاورزی367367میثم پورکائیدبانک کشاورزی

1031
روستای بدون 

بیکار
وزارت جهاد کشاورزی200200میثم حاجیوندصندوق کارآفرینی امیددره تخت1ازنالرستان

3بروجردلرستانمنبت چوب1032
لرستان بروجرد روستای 

دهنو مقدسی
200200میثم خسرویبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1033

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای هرفته
وزارت جهاد کشاورزی500500میثم نورمحمدیصندوق کارآفرینی امید

1034

صنایع تبدیلی 

و تکمیلی 

انواع )کشاورزی

خوراک آماده 

دام طیور و 

(آبزیان

بانک کشاورزیروستای جوز-الیگودرز5الیگودرزلرستان
میرزاحسن 

عبدالوند
وزارت جهاد کشاورزی19961996

1035

مجوزتاسیس 

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیالشتر روستای پرسک پایین1سلسلهلرستان
میرزامحمد 

جهانی مهر
وزارت جهاد کشاورزی540540
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3رومشکانلرستانپرواربندی بره1036

لرستان شهرستان رومشکان 

بخش مرکزی روستای 

اقاجان

بانک کشاورزی
میرعباس 

احمدزاده
وزارت جهاد کشاورزی19701970

وزارت جهاد کشاورزی300300میالد چقلوندصندوق کارآفرینی امیدبروجرد روستای چگنی کش1بروجردلرستانقوچ پرواری1037

1038

هر روستا یک 

 )محصول

روستای دره 

(حیدر

2الیگودرزلرستان
- الیگودرز- لرستان 

روستای دره حیدر
وزارت جهاد کشاورزی10001000میالد حسینوندصندوق کارآفرینی امید

1039

پرورش واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

1کوهدشتلرستان
کوهدشت - لرستان 

روستای مالمیر
بانک توسعه تعاون

میالد دوست 

داری خسروخانی
وزارت جهاد کشاورزی450450

1040

پرورش اصالح 

و نژاد گوسفند 

آمیخته

2پلدخترلرستان
پلدختر بخش معموالن 

روستای شنگدول
وزارت جهاد کشاورزی10001000میالد شاکرمیبانک کشاورزی

1041
احداث گلخانه 

گل رز
وزارت جهاد کشاورزی1000010000میالد لکبانک کشاورزیروستای مکی اباد18ازنالرستان

1042
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مینا یوسفوندبانک توسعه تعاونالشترروستای دکاموند3سلسلهلرستان

1043

کشت گل 

محمدی به 

 3مساحت 

هکتار

3الیگودرزلرستان
لرستان الیگودرز روستای 

پرچل
وزارت جهاد کشاورزی750750نارگل قربانیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300ناز طال آقاخانیپست بانکروستای دعوت مالگه1پلدخترلرستانقالیبافی1044

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120نازار بانو امراییبانک توسعه تعاونروستای چم گردله علیا1پلدخترلرستانقالیبافی1045

1046
روستای بدون 

بیکار دره تخت
صندوق کارآفرینی امیدازنا روستای دره تخت1ازنالرستان

نازار حاجی وند 

دستگردی
صندوق کارآفرینی امید100100
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1047
پرورش گاو 

 راس5شیری
2خرم آبادلرستان

خرم اباد روستای چهار 

برجی
وزارت جهاد کشاورزی600600نازار فالحبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نازارطال کرمیبانک کشاورزیروستای بابازید1پلدخترلرستانقالی بافی1048

1049
پرورش گاو 

شیری
2دورهلرستان

شهرستان - استان لرستان

روستای مله بلوط –چگنی 
وزارت جهاد کشاورزی600600نازپرور صادقیصندوق کارآفرینی امید

1050
روستای بدون 

بیکار دره اسپر
1دورودلرستان

لرستا دورود روستای دره 

اسپر
وزارت جهاد کشاورزی350350نازی ساالروندصندوق کارآفرینی امید

1051

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوساله آمیخته

6الیگودرزلرستان
پیشکوه -بشارت-الیگودرز

روستای گشان-ذلقی
وزارت جهاد کشاورزی21002100ناصر پیشدادبانک توسعه تعاون

1052

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600نامدار نوروزیبانک کشاورزیروستای رنگین بان1پلدخترلرستان

1053

نوسازی جایگاه 

و پرورش و 

اصالح گوسفند 

 100آمیخته 

 راس 50 )راسی

(مولد 

وزارت جهاد کشاورزی600600ناهید نوره پورصندوق کارآفرینی امیدروستا بابا بهرام2پلدخترلرستان

1054

پرورش 

گوسفند امیخته 

راسی53

2خرم آبادلرستان
خرم آباد بخش پاپی 

روستای پسیل
وزارت جهاد کشاورزی600600نجات پناهیبانک توسعه تعاون
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1055

پرورش 

گوسفند داشتی 

 رأسی95

صندوق کارآفرینی امیدروستای طاسهل-الیگودرز2الیگودرزلرستان
نجات علی کیان 

منش
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1056

نوسازی 

دامداری 

روستایی

1سلسلهلرستان
الشتر روستای دره تنگ 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی768768نجاتعلی حق ندربانک کشاورزی

بانک کشاورزیدوره چگنی سراب ناوه کش8دورهلرستانپرورش شترمرغ1057
نجم الدین آقائی 

چگنی
وزارت جهاد کشاورزی47104710

1058

پرورش 

گوسفند 

 53آمیخته 

رأسی

2خرم آبادلرستان
بخش مرکزی روستای 

سرخده سفلی
وزارت جهاد کشاورزی600600ندا پویایی فرصندوق کارآفرینی امید

1059
کشت زعفران 

وگیاهان دارویی
2دورودلرستان

شهرستان دورود روستای 

برزان
وزارت جهاد کشاورزی500500ندا شوشتریپست بانک

1خرم آبادلرستانخیاطی1060
بخش ده پیر روستای سر 

آستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150نرگس اسدیبانک توسعه تعاون

3دورودلرستانقلمزنی1061
دورود بخش مرکزی 

روستای سیاهکله
450450نرگس ساکیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونخرم آباد روستای محمودوند1خرم آبادلرستانخیاطی1062
نرگس قربانی 

شیخ آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1دورودلرستانکشت زعفران1063
شهرستان دورود روستای 

گنداب
وزارت جهاد کشاورزی469469نرگس لیریایی فربانک توسعه تعاون

1064

محصوالت 

پرورش )دامی

گاو شیری 

وپروار بندی 

(گوساله

2الیگودرزلرستان
روستای قلعه - الیگودرز

بردی
وزارت جهاد کشاورزی10001000نسرین بارانیصندوق کارآفرینی امید
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1خرم آبادلرستانقالیبافی1065
خرم آباد چغلوندی روستای 

موسیوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسرین بیرانوندپست بانک

بانک کشاورزیروستای سلطان اباد4ازنالرستانگلخانه آلویه ورا1066
نسرین دهنوی 

چقازالی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

1067

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
لرستان الشتر روستای 

عباس اباد جوانمرد
وزارت جهاد کشاورزی600600نسیم میرزاییبانک توسعه تعاون

1068
تولید انواع 

پوشاک
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480نسیم هاشمیبانک توسعه تعاونکمالوند روستای پروانه3خرم آبادلرستان

1069

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

2کوهدشتلرستان
بخش کونانی روستای زیر 

تنگ سیاب ده برادر
وزارت جهاد کشاورزی600600نشمیه رستمیصندوق کارآفرینی امید

1070
تولید عسل و 

موم زنبور عسل
وزارت جهاد کشاورزی530530نظر بهاروندبانک توسعه تعاونروستای دره نصب-خرم آباد2خرم آبادلرستان

1071
تولید مصنوعات 

چرمی
100100نگار رضاییپست بانکدورود روستای دهنو1دورودلرستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1072
پروار بندی 

گوساله
23خرم آبادلرستان

خرم اباد ازنا ممیل روستای 

اکبر اباد
وزارت جهاد کشاورزی1600016000نورالدین آشیانیبانک کشاورزی

1073
گلخانه گل رز 

هلندی
وزارت جهاد کشاورزی1024010240نورالدین حسینیبانک کشاورزیروستای سراب حمام10پلدخترلرستان

1074

تاسیس واحد 

گوساله پرواری 

 راسی200

5کوهدشتلرستان
کوهدشت کوهنانی روستای 

خیاران خانی
وزارت جهاد کشاورزی80008000نوراله حسن پوربانک کشاورزی
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1075

پرواربندی بره 

 راسی 300

صنعتی

5خرم آبادلرستان
لرستان خرم آباد بیرانشهر 

روستای خشکه رود –
بانک توسعه تعاون

نورحسن 

پورزرین چقا
وزارت جهاد کشاورزی24002400

1076

-گلخانه صنعتی

پرورش گلهای 

زینتی

22الیگودرزلرستان
شهرستان -استان لرستان 

روستای خیرآباد-الیگودرز
وزارت جهاد کشاورزی79897989نورعلی مهرابیبانک کشاورزی

1077

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

1دلفانلرستان

شهرستان - استان لرستان 

روستای - نوراباد دلفان 

مرادجان چواری

بانک کشاورزی
نورمحل رحیمی 

مراد جانی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1078
پرورش 

گوسفند داشتنی
صندوق کارآفرینی امیدروستای دوراهی زالی2دلفانلرستان

نورمیرزا میری 

زالی
وزارت جهاد کشاورزی350350

1رومشکانلرستانقالیبافی1079
لرستان رومشکان بخس 

سوری روستای نظرعلیوند
صندوق کارآفرینی امید

نوش آفرین 

امرایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1080
خیاطی 

روستایی
1دورهلرستان

ویسیان خیابان شهید 

بهشتی کوچه شهید 

ایرانشاهی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نوشین راست پورصندوق کارآفرینی امید

1081
پرورش واصالح 

نژاد گاو آمیخته
2خرم آبادلرستان

- مرکزی- خرم آباد 

روستای رباط نمکی
وزارت جهاد کشاورزی14001400نوید عزیزیصندوق کارآفرینی امید

1082

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

2ازنالرستان
لرستان ازنا سیالخور شرقی 

روستای کلکله
وزارت جهاد کشاورزی600600نیما شکارچیصندوق کارآفرینی امید

1083

کاشت گیاهان 

گل  )دارویی 

(نرگس 

2پلدخترلرستان
لرستان پلدختر روستای 

واشیان
وزارت جهاد کشاورزی600600هاجر اخالقیبانک توسعه تعاون
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1سلسلهلرستانقالی بافی1084
لرستان الشتر روستای کرم 

آباد طرهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هاجر اسدالهیبانک توسعه تعاون

1خرم آبادلرستانقالیبافی1085
خرم آبادمرکزی روستای 

دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هاجر دریکوندبانک توسعه تعاون

1086

نوسازی جایگاه 

و پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

 20آمیخته 

 راس 10 )راسی

(مولد 

2پلدخترلرستان
استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستای واشیان
وزارت جهاد کشاورزی500500هاجر عباسیبانک کشاورزی

1087
تاسیس واحد 

بره پرواری
5کوهدشتلرستان

کوهدشت بخش مرکزی 

روستای کمره میشنان
بانک کشاورزی

هادی اصل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی68006800

1088
ایجاد و توسعه 

ictروستایی
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز بخش زز و 

ماهرو روستای مرگسر
500500هادی پرورپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1089

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای سیاه 

دره کوچگان

صندوق کارآفرینی امید
هادی خسروی 

نظر آباد
وزارت جهاد کشاورزی300300

1090

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی600600هادی سوریپست بانکروستای قرعلیوند1کوهدشتلرستان

1091

خدمات 

حضوری 

اینترنتی یاکافی 

(دفتر)نت

1دورودلرستان

روستنای -دورود-لرستان

-بلوارشهیدبهشتی-چغابدار

طبقه همکف-متری6کوچه 

صندوق کارآفرینی امید
هادی 

ماهروبختیاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350
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1092

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1دورودلرستان
شهرستان دورود روستای 

پشت قلعه
وزارت جهاد کشاورزی720720هانیه بنگالهبانک کشاورزی

1093

پرورش 

گوسفند امیخته 

راس53

2خرم آبادلرستان
مرکزی کمالوند روستای 

حسن آباد
وزارت جهاد کشاورزی640640هانیه رشید نیاصندوق کارآفرینی امید

1094

طرح پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1رومشکانلرستان
رومشگان بخش سوری 

روستای شیراوند
وزارت جهاد کشاورزی500500هانیه ناصری نیاپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هما زاهریانیبانک کشاورزیروستای مورانی1پلدخترلرستانقالی بافی1095

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150هما مرادیبانک توسعه تعاونروستای رشید آباد1کوهدشتلرستانقالیبافی1096

1097

کشتار مرغ و 

انجماد و بسته 

بندی با ماشین 

آالت اتوماتیک

42خرم آبادلرستان

- جاده کمربندی کوهدشت 

انتهای دیوار فرودگاه 

روبروی پلیس راه روستای 

وره ده

بانک کشاورزی
همایون مرادی 

دوره
وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000

1098

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

وزارت جهاد کشاورزی640640همت اله فوالدوندصندوق کارآفرینی امیدالشتر روستای آهنگران2سلسلهلرستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150هنگامه رضاییبانک توسعه تعاونخرم اباد روستای بابا محمود1خرم آبادلرستانخیاطی1099

1100

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2سلسلهلرستان
الشتر روستای آب باریک 

علیا
صندوق کارآفرینی امید

هوشنگ میرزایی 

آب باریک
وزارت جهاد کشاورزی720720
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1101

پرورش و 

اصالح 

نژادگوسفند 

امیخته

2دلفانلرستان
شهرستان - استان لرستان

روستای گالم بحری- دلفان
صندوق کارآفرینی امید

والیه صحرایی 

گالم بحری
وزارت جهاد کشاورزی600600

1102

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2ازنالرستان
لرستان ازنا جاپلق شرقی 

روستای گنجه
وزارت جهاد کشاورزی600600وحید عسگریصندوق کارآفرینی امید

1103
اقامتگاه بوم 

گردی
30003000وحید حاجیوندصندوق کارآفرینی امیدازنا روستای دره تخت6ازنالرستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1104

ساخت اصطبل 

و پرورش 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1دورودلرستان
لرستان دورود روستای بابا 

پشمان
وزارت جهاد کشاورزی600600وحید ساکیبانک توسعه تعاون

1105

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی 

 80به ظرفیت 

راس

3الیگودرزلرستان

بخش - الیگودرز-لرستان

-دهستان خمه -مرکزی 

روستای ده سفید حاج 

باالتر از روستای - درویش

تلفن و کدپستی -کزنار

مربوط به منزل پدرم است

وزارت جهاد کشاورزی960960وحید عیسوندپست بانک

1106
ایجاد و توسعه 

ICTروستایی 
1دلفانلرستان

روستای سراب احمدوند 

نورعلی
پست بانک

وحید منصوری 

سرابی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1107

پروار بندی 

گوساله 

راسی100

14دورهلرستان
دوره چگنی روستای چاه 

موری
وزارت جهاد کشاورزی55995599وحید یاقوتیانبانک کشاورزی
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1108

پرورش 

گوسفند 

 راس53آمیخته 

بانک توسعه تعاونخرم اباد روستا ملیم دول2خرم آبادلرستان
ولی اله 

دریکوندی
وزارت جهاد کشاورزی640640

1109
پرواربندی 

پروانده آمیخته
1رومشکانلرستان

روستای - رومشکان-لرستان

اسد اباد
بانک توسعه تعاون

ولی اله گراوند 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500

1110
پرورش گوساله 

آمیخته
2دلفانلرستان

نورآباد لرستان روستای 

صید علی چواری
وزارت جهاد کشاورزی960960ولی مراد خزاییصندوق کارآفرینی امید

1111
ایجاد و توسعه 

ICTروستایی 
1پلدخترلرستان

روستای -شهرستان پلدختر

مورانی
500500وهاب رهامپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1112
پرواربندی 

گوسفند
5رومشکانلرستان

- روستای-رومشکان   

رحمان آباد
وزارت جهاد کشاورزی30563056یاراله ابراهیمی نیابانک کشاورزی

7رومشکانلرستانپرواربندبی بره1113
لرستان رومشکان روستای 

محمد آباد گرواند
وزارت جهاد کشاورزی25602560یاسر امراییبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200یاسمن میرزاوندصندوق کارآفرینی امیدلرستان ازنا روستای کمری1ازنالرستانپرورش قارچ1114

1115

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس53

2خرم آبادلرستان
بخش پاپی روستای چم 

سنگر روستای گده پوک
وزارت جهاد کشاورزی640640یعقوب خادم پورپست بانک

4بروجردلرستانگوسفند داری1116
روستای برکت اباد جنب 

مسجد
سایر300300َشیرولی گودرزیبانک کشاورزی

1117

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای برکه
سایر300300ابراهیم بهرامیبانک کشاورزی
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1118

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای مورانی1پلدخترلرستان
ابراهیم حاتمی 

موری
سایر250250

1119
پرورش گاو 

شیری دورگ
سایر500500ابراهیم خادم پوربانک کشاورزیروستای جلوگیر- پلدختر2پلدخترلرستان

1120

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250ابراهیم دانش گربانک کشاورزیروستای رحمت اباد1پلدخترلرستان

1121

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان
روستای چم - معموالن 

قلندر
سایر250250ابراهیم نوردادیبانک کشاورزی

1دورودلرستانگوسفندداری1122
لرستان دورود روستای 

گنداب
سایر400400ابراهیم هداوندبانک کشاورزی

سایر500500ابوالقاسم صیامیبانک کشاورزیروستای مله کبود1بروجردلرستانپرورش گوسفند1123

1124
- دامپروری

گاوداری
1کوهدشتلرستان

کوهدشت شمالی روستای 

نامجو اوالدقباد
سایر300300ابوالقاسم مرادپوربانک کشاورزی

1125

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای مینه

سایر250250ابوذر جودکیبانک کشاورزی

1126

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

1الیگودرزلرستان
لرستان الیگودرز روستای 

دوزان
سایر500500ابوذر حاتمیبانک کشاورزی
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1127

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250ابوذر قربانیبانک کشاورزیروستای تپه واشیان1پلدخترلرستان

سایر450450ابوذر میرزاییصندوق کارآفرینی امیدروستای کمری1ازنالرستانگوسفنداری1128

1دورهلرستانگوسفند داشتی1129
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای ریقان
سایر300300احترام باقریانبانک کشاورزی

1130

پرورش 

گوسفند داشتی 

به مبلغ 

میلیون 250

ریال

2سلسلهلرستان

- شهرستان سلسله 

روستای عدل - فیروزاباد 

اباد قالیی

صندوق کارآفرینی امید
احترام خانی 

نصیری
سایر250250

1131
پرورش 

گوسفندداشتی
2سلسلهلرستان

- -الشتر - سلسله- لرستان 

 روستای عباس اباد جوانمرد
سایر400400احترام ساکیبانک کشاورزی

1132
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای باباجان میربگ 

جنوبی

سایر300300احترام کاکاییصندوق کارآفرینی امید

1الیگودرزلرستانگوسفند داری1133
لرستان الیگودرز روستای 

خمه سفلی
سایر300300احد عباسعلیبانک توسعه تعاون

1134

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250احد ناظریبانک کشاورزیبیشه زرده- معموالن 1پلدخترلرستان

3پلدخترلرستانپرورش گوسفند1135
لرستان معموالن روستای 

3بن تومان 
سایر500500احدی شاکرمیبانک کشاورزی
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1136

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای برکه
سایر200200احسان بهرامیبانک کشاورزی

1137

پرورش گاو 

 40شیری وام 

میلیونی کمیته 

امداد

1دلفانلرستان
بخش - دلفان- لرستان 

روستای هزارخانی- کاکاوند 
بانک کشاورزی

احسان دهقانی 

هزاری
سایر400400

1138
- دامپروری

گوسفندداری
2کوهدشتلرستان

روستای گندابه - کوهدشت 

شیراوند
سایر300300احسان شیراوندیبانک کشاورزی

1139

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای رنگین بان1پلدخترلرستان
احسان علی زاده 

فنی
سایر250250

سایر500500احسان موسیوندبانک توسعه تعاونروستای ولیان1بروجردلرستانگاوداری1140

1141

پرورش 

گوسفند امیخته 

و اصالح نژاد

1خرم آبادلرستان
روستای -رباط - خرم آباد

دارحوض
بانک توسعه تعاون

احمد آقا حسن 

وندیان
سایر300300

1142
پرورش گاو 

شیری
سایر300300احمد پیرامونبانک توسعه تعاونارنا روستای گرجی1ازنالرستان

1143

پرورش 

گوسفند امیخته 

و اصالح نژاد

2خرم آبادلرستان
روستای - خرم آباد-لرستان 

سرخده سفلی
سایر500500احمد جاللیبانک توسعه تعاون

1144
پرورش 

گوسفند آمیخته
سایر250250احمد جودکیپست بانکقلعه نصیر1پلدخترلرستان



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 

1دورهلرستانگوسفند داشتی1145

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای ولد کش

بانک کشاورزی
احمد رضا 

علیخانی
سایر300300

1دورهلرستانگوسفند داشتی1146

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

3روستای بنار کبود

سایر250250احمد شاهیوندبانک کشاورزی

سایر500500احمد شعبانبانک توسعه تعاونروستای درب آستانه1بروجردلرستانگاوداری1147

1پلدخترلرستاندامداری1148
لرستان پلدختر روستای باغ 

جایدر
سایر255255احمد عزیزپورپست بانک

1149
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای شترخفت خاوه 

شمالی

سایر300300احمد علی پورصندوق کارآفرینی امید

1150

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای پا علم1پلدخترلرستان
احمد علی 

عظیمی مقدم
سایر250250

سایر500500احمد کریمی مهربانک کشاورزیروستای قلعه تازه1بروجردلرستانگوسفنداری1151

1152
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500احمد گودرزیبانک کشاورزیروستا برکت آباد1بروجردلرستان

سایر300300احمد مریدی نیابانک کشاورزیروستای کی میرزاوند1دورهلرستانگوسفند داشتی1153

1بروجردلرستانخرید تراکتور1154
لرستان بروجرد اشترینان 

روستای کوشکی علیا
سایر500500احمد میرزاییبانک کشاورزی
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1155

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای چم باغ سفلی

سایر200200احمد نادریبانک کشاورزی

1دورهلرستانگوسفند داشتی1156

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش مرکزی 

روستای مله بلوط

سایر250250احمد ناصریبانک کشاورزی

1157
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500احمد یاقوتیبانک کشاورزیروستای شمس آباد1بروجردلرستان

1158
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

کوهدشت روستای گندابه 

شیراوند
سایر300300احمد یوسفیبانک کشاورزی

1159

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوساله آمیخته

2پلدخترلرستان
لرستان معموالن روستای 

چم قلندر
سایر500500احمدآقا شاکرمیبانک کشاورزی

1160
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

روستای زیر تنگ - الشتر

خیاط
صندوق کارآفرینی امید

احمدرضا عبدی 

هابیلی
سایر200200

1161
طرح پرورش 

گوسفند داشتی
1کوهدشتلرستان

لرستان کوهدشت بخش 

طرهان روستای قبله
سایر300300احمدرضا گراوندبانک کشاورزی

1162
پرورش 

گاوشیری
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای محمدمیرزایی خاوه 

شمالی

صندوق کارآفرینی امید
احمدشا عینی 

میرزا
سایر400400

1163

پرورش گاو 

شیری به مبلغ 

میلیون 400

ریال

2سلسلهلرستان
- الشتر - شهرستان سلسله 

روستای جمشید اباد گریران
بانک توسعه تعاون

اختر سوخته 

زاری
سایر200200
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1164

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای گرموت نصرتی

سایر300300اختر صیفی پوربانک کشاورزی

1165

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250اردشیر خاوریبانک کشاورزیروستای دار کلنگ1پلدخترلرستان

سایر500500اردشیر دکامییبانک کشاورزیروستای گنجینه1بروجردلرستانگاوداری1166

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1167
ده پیر - خرم آباد - لرستان 

روستای دره ساکی
سایر300300اردشیر کاکیبانک توسعه تعاون

سایر250250اردشیر میرچناریبانک کشاورزیروستای کول چپ1پلدخترلرستانگوسفنداری1168

1169

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250اسحاق چراغیبانک کشاورزیروستای آبسرد- معموالن 1پلدخترلرستان

1خرم آبادلرستانگوسفند داشتی1170
لرستان خرم آباد روستای 

سالی بزرگ
سایر300300اسحاق دریکوندبانک توسعه تعاون

1171
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر400400اسحق امراییبانک کشاورزیرومشکان روستای نظرعلیوند2رومشکانلرستان

1172

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250اسداهلل برمخبانک کشاورزیروستای چم مهر1پلدخترلرستان
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1173

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد 

آمیخته

2رومشکانلرستان
لرستان رومشکان روستای 

مهکی
سایر400400اسداله امراییبانک کشاورزی

1174

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای کرکی1پلدخترلرستان
اسداله 

میردریکوندی
سایر250250

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1175
لرستان خرم آباد سرخده 

سفلی
سایر300300اسدی خدادادیبانک توسعه تعاون

سایر500500اسفندیار بازگیربانک توسعه تعاونروستای درب آستانه1بروجردلرستانگاوداری1176

سایر500500اسماعیل احمدیبانک کشاورزیروستای آشور آباد1ازنالرستانتراکتور1177

3دورودلرستانگوسفند داری1178
لرستان دورود روستای 

گنداب
سایر400400اسماعیل جاوندبانک کشاورزی

بانک کشاورزیبروجرد روستای اسدخانی1بروجردلرستاندامداری1179
اسماعیل 

جودکی چگنی
سایر250250

1180

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
لرستان دوره چگنی بخش 

ویسیان روستای تل ساالر
بانک کشاورزی

اسماعیل 

میرزایی پور
سایر250250

1181

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای برکه
سایر200200اسمعیل بهرامیبانک کشاورزی

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1182
لرستان خرم آباد روستای 

سرخده علیا
سایر350300اسمعیل دریکوندبانک توسعه تعاون

1183
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

- الیگودرز- لرستان 

روستای دوزان
سایر300300اسمعیل زارعیبانک توسعه تعاون
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1184

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای چم دشتی

بانک کشاورزی
اسمعیل شاطری 

پور
سایر300300

سایر400400اشرف حیدرنژادبانک کشاورزیسپیددشت روستای زالیاب1خرم آبادلرستانزعفران1185

1دورهلرستانگاو شیری1186
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای ریقان
سایر200200اصغر آزادی دورهبانک کشاورزی

1187
پرورش زنبور 

عسل
1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش مرکزی 

روستای ریغان

سایر250250اصغر باباعلیبانک کشاورزی

1دورهلرستانکشت زعفران1188

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای زهرا کار

بانک کشاورزی
اصغر فتاحی 

جودکی
سایر250250

1189

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر400400اصغر کردعلیوندبانک کشاورزیروستای پا علم1پلدخترلرستان

1190

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250اصغر کرمیبانک کشاورزیروستای چم مهر1پلدخترلرستان

سایر500500اصغر مرادیبانک کشاورزیروستای پاپولک1بروجردلرستانگوسفنداری1191

1192
پرورش 

گوسفند آمیخته
پست بانکسپیددشت روستای شباندر1خرم آبادلرستان

اصغر ناصرخان 

ابادی
سایر300300

1الیگودرزلرستانگوسفند داری1193
لرستان الیگودرز روستای 

عباس آباد
سایر300300اعظم پوالدوندپست بانک
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1الیگودرزلرستانگوسفندداری1194
- الیگودرز- لرستان 

روستای خاکباد
سایر300300اعظم لونیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای شیخمیری کلهر1بروجردلرستانگوسفنداری1195
اعظم معظمی 

گودرزی
سایر500500

1196
پرورش 

گاوشیری
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان بخش 

مرکزی روستای ظفرآباد 

نورعلی

سایر480480افتخار دارابیانپست بانک

1197

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان
شهرستان - استان لرستان

روستای درب چاه –چگنی 
بانک کشاورزی

افسانه بیرانوند 

نرگسه
سایر475475

1دورهلرستانپرواربندی بره1198

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای مله 

بلوط

سایر300300افسانه ناصریبانک کشاورزی

1دورهلرستانگوسفند داشتی1199

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای چاه 

ذولفقار

سایر200200افشار آذر نشینبانک کشاورزی

1دورهلرستانگوسفند داشتی1200

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای چهار 

مله

سایر200200افشین محمدزادهبانک کشاورزی

1201
گاو شیری دو 

رگ
1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای ریقان
سایر300300اقدس امیریپست بانک

1الیگودرزلرستانگوسفندداری1202
لرستان الیگودرز روستای 

چمن سلطان
سایر300300اکبر بیاتبانک کشاورزی

1203

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری آمیخته

1خرم آبادلرستان

خرم اباد بخش مرکزی 

دهستان کاکا شرف روستای 

پیری جد

سایر300300اکبر مویدی فردبانک توسعه تعاون
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1دورودلرستانپرورش گوسفند1204
لرستان دورود روستای 

سیاهکله
سایر350350اکرم اسالمی فردصندوق کارآفرینی امید

1ازنالرستانخواروبار فروشی1205
روستای گرجی نبش 

8طبیعت 
بانک توسعه تعاون

اکرم ساالروند 

حبیبی
سایر500500

3بروجردلرستانگوسفند داری1206
لرستان بروجرد روستای 

خشتیانک
سایر500500اکرم شعبانبانک کشاورزی

سایر500500اکرم کیهانی رادبانک کشاورزیروستای فیال1بروجردلرستانگوسفنداری1207

1208

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

امیخته

1سلسلهلرستان
استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای چناره سفلی
سایر480480اکرم مالمیرپست بانک

1209

پرورش واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای حیدرآباد مرالی 

اتیوند شمالی

سایر400400اکرم محمدیپست بانک

1دلفانلرستانپ1210
بخش -دلفان-لرستان

روستای گلستانه-کاکاوند
بانک کشاورزی

اهلل یار رستمی 

گلستانی
سایر400400

1211
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

حاجی آباد
سایر300300الماس درویشیپست بانک

1212

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1دورهلرستان
شهرستان چگنی بخش 

ستای دوش برآفاب.چگنی ر
سایر300300اله مراد خوشاببانک کشاورزی

1213

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

4پلدخترلرستان
روستای بن کره - پلدختر

ایمانقلی
سایر22002200الهام امیریصندوق کارآفرینی امید

1خرم آبادلرستانگوسفندداری1214
سپیددشت روستای سراب 

جلدان گریت
سایر420400الهام حاتم پوربانک کشاورزی
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1215

گوسفند 

آمیخته اصالح 

نژاد شده

2سلسلهلرستان

- شهرستان سلسله 

روستای ربیع - فیروزاباد 

اباد دارامرود

بانک توسعه تعاون
الهام رحمانی 

دارامرود
سایر250250

1216
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای سوری - کوهدشت 

لکی
سایر300300امان اهلل سوریبانک توسعه تعاون

سایر300300امان اله دالوندبانک کشاورزیزاغه روستای رنگرزان1خرم آبادلرستانگوسفندداری1217

1218

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای مله 

بلوط

بانک کشاورزی
امید بک نعمتی 

زاده
سایر200200

بانک کشاورزیروستای گرجی1ازنالرستانگوسفنداری1219
امید علی قالبی 

حاجیوند
سایر500500

1بروجردلرستاندامداری1220

بروجرد روستای فیال جاده 

متری 10نظام آباد کوچه

یاسمین

سایر250250امید عندالهبانک کشاورزی

1الیگودرزلرستانگوسفندداری1221
- الیگودرز- لرستان 

روستای باغ
بانک توسعه تعاون

امید قنبری 

لفطیان
سایر300300

1پلدخترلرستانگوسفنداری1222
روستای شهید - پلدختر

بیرانوند سرابحمام
بانک کشاورزی

امیدعلی 

بهرامیان فرد
سایر300300

1223

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای چم مهر1پلدخترلرستان
امیدعلی ملکی 

امرائی
سایر300300

1224
پرورش 

گوسفند داری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

کندمینه
سایر300300امیر آقا کریمیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیزاغه روستای چغلوند رود1خرم آبادلرستاندامپروری1225
امیر حسین 

دالوند
سایر300300
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1دورهلرستانگاو شیری1226

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای کلهو

بانک کشاورزی
امیر حسین 

عبدی شاهیوندی
سایر200200

1227
سوییت و 

گردشگری
1خرم آبادلرستان

استان لرستان شهرستان 

خرم اباد بخش سپید دشت 

روستای بیشه

سایر300300امیر زارعیپست بانک

سایر250250امیر شهبازیپست بانکسپیددشت روستای کسمت1خرم آبادلرستانگاو شیری1228

سایر250250امیر گودرزیبانک کشاورزیروستای دهگاه1بروجردلرستاندامداری1229

1230
پرورش 

گوسفند آمیخته
سایر300300امیرعباس جمالیپست بانکسپیددشت روستای مرگسر1خرم آبادلرستان

1231

پرورش واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان بخش 

مرکزی روستای ظفرآباد 

نورعلی

سایر500500امیرعلی دوستیبانک کشاورزی

1خرم آبادلرستانبز داشتی1232

استان لرستان شهرستان 

خرم اباد بخش سپید دشت 

روستای خاج عالی

بانک کشاورزی
امین اله ماهرو 

بختیاری
سایر400400

1233

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250امین تاجی پوربانک کشاورزیمعموالن روستای افرینه1پلدخترلرستان

1سلسلهلرستانپرورش گوسفند1234
استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای کرت اباد
بانک کشاورزی

امین 

ترکاشوندفرد
سایر250250

1خرم آبادلرستانگاو شیری1235

استان لرستان شهرستان 

خرم اباد بخش سپید دشت 

روستای قلعه نر

سایر250250امین دیناریبانک کشاورزی
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1خرم آبادلرستانمیش داشتی1236
- خرم آباد- لرستان 

روستای حسن آباد ممیل
بانک توسعه تعاون

امین سلیمانی 

مطلق
سایر300300

1237

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250امین شاه کرمیبانک کشاورزیمعموالن1پلدخترلرستان

1238

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای دره 

رحمانه

سایر300300امین طوالبیبانک کشاورزی

1239
پرورش گاو 

شیری
سایر256256امین فتح الهیبانک کشاورزیالشتر روستای القاص آباد1سلسلهلرستان

1240

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر300300امین میرعباسیبانک کشاورزیروستای چم گردله1پلدخترلرستان

1241

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای حیات الغیب

سایر250250امین ویس کرمیبانک کشاورزی

1242
پرورش گیاهان 

(موسیر)دارویی 
بانک کشاورزیویسیان روستای زهراکار5دورهلرستان

انشاله برنده 

پوالدی
سایر300300

1دورهلرستانگوسفند داشتی1243
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای برکه
سایر300300ایمان بهرامیبانک کشاورزی

3بروجردلرستانگوسفندداری1244
لرستان بروجرد اشترینان 

روستای قلعه کاظم
بانک کشاورزی

ایمان پیک 

طهماسبی
سایر500500
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1245
پرورش 

گوسفند داشتی
1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای میشگور
سایر300300ایمان حسنوندبانک کشاورزی

1246

پرورش 

گوسفند داشتی 

 400به مبلغ

میلیون ریال

2سلسلهلرستان
- الشتر - سلسله- لرستان 

روستای پرسک سفلی
سایر400400ایمان صارمی فردصندوق کارآفرینی امید

1247

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای طاق پل2پلدخترلرستان
ایمان صیاد 

منصور
سایر250250

1248
پرورش زنبور 

عسل
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای کرداباد
سایر400400ایمان مرادزادهبانک کشاورزی

1249

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1دورهلرستان

لرستان شهرستان چگنی 

بخش ویسیان روستای 

زوراندول

سایر300300ایمان ویسکرمیبانک کشاورزی

1250

بهسازی 

دامداری 

روستایی 

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر400400ایمان یوسفوندصندوق کارآفرینی امیدالشتر روستای گریران سفلی1سلسلهلرستان

1251
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدنورآباد روستای شهرک امام1دلفانلرستان

ایوب علی زاده 

فرد
سایر500500

سایر500500آرزو قیطاسیبانک کشاورزیروستای عزیز آباد1ازنالرستانگاو شیری1252
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1خرم آبادلرستانزنبورداری1253
خرم آباد روستای - لرستان

16بهرامی الله 
سایر300300آرش امیدیبانک توسعه تعاون

1254
- دامپروری

گوسفندداری
2کوهدشتلرستان

روستای گندابه - کوهدشت 

شیراوند
سایر300300آرضا آستانیبانک توسعه تعاون

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1255
ده پیر - خرم آباد- لرستان 

روستای بابا محمود علیا
سایر400400آرمین سمریانبانک توسعه تعاون

1256

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای گردکانه حسن اباد 

سنجابی

سایر480480آزاد عزیزپورپست بانک

1257
ایجادوتوسعه 

ICTروستایی 
1خرم آبادلرستان

لرستان سپیددشت خیابان 

امام
سایر500500آزاده الهی نژادپست بانک

1258

واحد پرورش 

 100مرغ بومی 

قطعه ای

سایر250250آزاده سمیعیبانک کشاورزیروستای قشالق1الیگودرزلرستان

1259

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر300300آزاده هاشمیبانک توسعه تعاونروستای سراب حمام1پلدخترلرستان

1260

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500آسیه آدینهبانک کشاورزیروستا جهان آباد1بروجردلرستان

1دورهلرستانگاو شیری1261

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای خانه سرخ

سایر200200آسیه حسنیبانک کشاورزی
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سایر250250آسیه سبزعلیبانک کشاورزیبروجرد روستای قلعه حاتم1بروجردلرستاندامداری1262

1263
پرورش 

گوسفند داشتی
1دورودلرستان

شهرستان دورود روستای 

میدانک
بانک کشاورزی

آقابابا قالبی 

حاجیوند
سایر400400

1264
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای هفت - کوهدشت 

چشمه میشنان
سایر300300آمنه قنبری اصلبانک توسعه تعاون

سایر500500آیت اله غیاسوندبانک توسعه تعاونروستای آشورآباد1ازنالرستانگوسفنداری1265

1دورهلرستانگاو شیری1266

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

کچلوند

سایر200200بابا خدایی چگنیبانک کشاورزی

1267
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای سبزه خانی نورعلی
سایر500500باباکرم منوچهریصندوق کارآفرینی امید

1268
- دامپروری

گوسفندداری
سایر300300بابانازار ریکابانک کشاورزیروستای ریکا- کوهدشت 1کوهدشتلرستان

1269

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

روستای سرانبار تشکن 

2روستای کریه 

سایر300300بابانعلی شیراوندبانک کشاورزی

1270

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
شهرستان دوره چگنی 

روستا کلهو
سایر250250باقر شاهیوندبانک کشاورزی

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1271
- خرم آباد- لرستان 

روستای چنار حمام
سایر300300باقر شمسی نیابانک توسعه تعاون

سایر200200باقر طوالبیبانک کشاورزیروستای چنار1دورهلرستانگوسفند داشتی1272
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1کوهدشتلرستانگوسفندداری1273
روستای کیله - کوهدشت 

سوری لکی
سایر300300باال برز حسنوندبانک کشاورزی

سایر500500باال دهقانیبانک کشاورزیروستای کمندان1ازنالرستانگوسفنداری1274

سایر500500بانو گودرزیبانک کشاورزیروستای گیجالی علیا1بروجردلرستانگوسفنداری1275

1276
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

کاظم آباد
سایر300300بتول گودرزیبانک توسعه تعاون

1277

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای مله 

بلوط

سایر300300بختیار صادقیبانک کشاورزی

1278
پرورش زنبور 

عسل
1دورهلرستان

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای تل مرادخانی
بانک کشاورزی

بخشعلی حبیبی 

کردعلیوند
سایر300300

پست بانکروستای میدان بزرگ1پلدخترلرستانگوسفنداری1279
براتعلی محمدی 

سرناوه
سایر300300

1280

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

2کوهدشتلرستان
روستای فرخ - کوهدشت 

آباد سفلی
بانک کشاورزی

برانازار حیدری 

وزکور
سایر300300

1281

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دلفانلرستان
بخش -دلفان-لرستان

روستای چم حاتم- کاکاوند
سایر400400برانازار طاهریبانک کشاورزی

1الیگودرزلرستانگوسفند داری1282
لرستان الیگودرز روستای 

سنج
سایر300300برزو آژبانک توسعه تعاون

1283

گوسفند 

آمیخته اصالح 

نژاد شده

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای چاه 

ذولفقار

بانک کشاورزی
بگ مراد طوالبی 

فر
سایر350350

سایر200200بنفشه قالییبانک توسعه تعاونروستای اشتره گل گل1کوهدشتلرستانخیاطی1284
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1285

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دلفانلرستان
بخش -دلفان-لرستان

روستای زیچ-کاکاوند
بانک کشاورزی

بهادر حیدری 

طارمی
سایر400400

1286
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای گالم بحری چواری
سایر500500بهرام سلکیصندوق کارآفرینی امید

1287
پرورش زنبور 

عسل
1پلدخترلرستان

بخش - پلدختر-لرستان

معموالن روستای مورت 

مومن آباد

پست بانک
بهرام شاکرمی 

گندابه
سایر500500

1دورهلرستانگوسفند داشتی1288

شهرستان دوره چگنی 

بخش کشکان روستای چم 

عزیز

بانک کشاورزی
بهرام علی 

جابری ذالی
سایر300300

1289

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک توسعه تعاون1روستای ریخان 1پلدخترلرستان
بهرام مرادی 

جودکی
سایر300300

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1290
لرستان خرم آباد روستای 

مرگسر وارک
سایر300300بهروز ترابی نژادبانک توسعه تعاون

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1291
خرم آباد روستای - لرستان

سالی بزرگ
سایر300300بهروز دریکوندبانک توسعه تعاون

1292

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250بهروز رشنودبانک کشاورزیروستای وره زرد1پلدخترلرستان

1293

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1دورهلرستان
شهرستان چگنی روستای 

چم خوشه
بانک کشاورزی

بهروز رضایی 

شاهیوندی
سایر250250
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اشتغال 
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1دورهلرستانگاو شیری1294

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

روستای کریه

سایر200200بهروز شیراوندبانک کشاورزی

بانک کشاورزیبروجرد روستای تاری1بروجردلرستاندامداری1295
بهروز طهماسی 

تاری
سایر250250

1دورهلرستانگوسفند داشتی1296

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای ژریژبان

بانک کشاورزی
بهروز کریمی 

دالور
سایر200200

1دورهلرستانگوسفند داشتی1297
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای بز آب
سایر200200بهزاد حسن زادهبانک کشاورزی

1298

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250بهزاد رحمتیبانک کشاورزیروستای جلوگیر1پلدخترلرستان

سایر300300بهزاد قایدرحمتیبانک کشاورزیزاغه روستای باغ پشم1خرم آبادلرستاندامداری1299

سایر300300بهمن بیرانوندبانک توسعه تعاونروستایی کمالوند1خرم آبادلرستانپرورش گوسفند1300

1301
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

نورآباد لرستان روستای علی 

میرزایی سفلی بخش خاوه 

جنوبی

صندوق کارآفرینی امید
بهمن ترابی 

میرزایی
سایر300300

سایر500500بهمن شعبانبانک کشاورزیروستای کناروند1بروجردلرستانگاوداری1302

1303

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

2دلفانلرستان
نوراباد شهر هفت چشمه 

روستای فرخ اباد ولدوند
سایر250250بهمن صفریانیبانک کشاورزی
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1304

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250بهمن لنگانیبانک کشاورزیروستای وره زرد1پلدخترلرستان

1305
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای گردکانه تونابی 

میربگ جنوبی

صندوق کارآفرینی امید
بهمن یار 

خنجری تونابی
سایر500500

1306
- دامپروری

گوسفندداری
سایر300300بهناز شیراوندبانک توسعه تعاونروستای ناوه شیراوند1کوهدشتلرستان

1307
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

باقر آباد
بانک توسعه تعاون

بی بی جان آهو 

خوش
سایر300300

بانک کشاورزیروستای وزمدر1ازنالرستانگاو شیری1308
بی بی جان 

دستگردی
سایر300300

1309
پرورش ماهیان 

سرد آبی
بانک کشاورزیروستای علی آبا د چراغ8دلفانلرستان

بیتا عادل پور 

چراغی
سایر40804080

1دورهلرستانکشت زعفران1310
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای ریقان
پست بانک

پرستو ایمانی 

چگنی
سایر300300

سایر200200پروانه عبدلیانصندوق کارآفرینی امیدروستای دهنو1دورودلرستانپرورش گوسفند1311

1312

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

1دلفانلرستان
لرستان نورآباد دلفان 

روستای حسین آباد
پست بانک

پروانه مرادی 

فتح آباد
سایر400400

سایر500500پرور متشبانک کشاورزیروستای اسدخانی1بروجردلرستانگوسفنداری1313
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1314
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان جاده 

بادآور روستای حیدرآباد 

نورعلی بخش مرکزی

صندوق کارآفرینی امید
پرویز حسن پور 

چشمه
سایر500500

1315
پرورش گاو 

شیری
2دلفانلرستان

لرستان دلفان روستای 

جشنی وند
بانک کشاورزی

پرویز کرمی نبی 

وند
سایر450450

1316

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای قلعه حاتم1بروجردلرستان
پرویز معظمی 

گودرزی
سایر500500

1دورهلرستانگاو شیری1317

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای سبزوار

بانک کشاورزی
پرویز میر بیک 

سبزواری
سایر250250

1318
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای گندابه - کوهدشت 

شیراوند
سایر300300پروین شیراوندبانک کشاورزی

1319

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای کله بان

سایر250250پروین طوالبیبانک کشاورزی

1320

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500پروین کردیبانک کشاورزیروستای بندیزه1بروجردلرستان

سایر300300پروین میر سیفیپست بانکروستای سراب حمام1پلدخترلرستانگوسفنداری1321

2دلفانلرستانپرورش گوسفند1322
نوراباد شهر هفت چشمه 

روستای اتیوند جنوبی
سایر300300پری حقی فرپست بانک
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1323

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500پریسا روزبهانیبانک کشاورزیروستا ده ترکان1بروجردلرستان

2خرم آبادلرستانتولیدی لباس1324
خرم آباد ده محسن اسمان 

3
سایر500500پریسا شاه کرمیبانک توسعه تعاون

1325

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای مله 

بلوط

بانک کشاورزی
پریسا صادقی 

دارمرود
سایر300300

1326
پرورش گاو 

شیری
سایر500500پریسا صارمیبانک توسعه تعاونروستای توده زن1بروجردلرستان

1327

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500پریسا کاکاوندبانک کشاورزیروستا قلعه نو شوکتی1بروجردلرستان

1328

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500پوریا کاکاوندبانک کشاورزیروستا قلعه نو شوکتی1بروجردلرستان

1329
پرورش 

گوسفند آمیخته
پست بانکسپیددشت روستای موراز1خرم آبادلرستان

پیام ماهرو 

بختیاری
سایر250250

1دورهلرستانگوسفند داشتی1330

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای چهار اب

بانک کشاورزی
پیره زاد محمدی 

حسن آباد
سایر300300

1331
- دامپروری

گوسفندداری
سایر300300پیرولی آزادبختبانک کشاورزیروستای چنار علیا2کوهدشتلرستان



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1خرم آبادلرستانمیش داشتی1332
روستای -خرم آباد- لرستان 

گربید
سایر300300پیرولی کردعلیوندبانک توسعه تعاون

1خرم آبادلرستانزنبورداری1333
- بخش مرکزی - خرم آباد 

روستای قلعه سنگی
بانک کشاورزی

پیمان اسماییلی 

وند
سایر320320

1334

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد ی

2پلدخترلرستان
روستای بن - معموالن 

تومان
بانک کشاورزی

تاج الدین 

شاکرمی
سایر500500

سایر250250تاج الدین عابدیبانک کشاورزیبخش ویسیان ابوذر1دورهلرستانگوسفند آمیخته1335

1336

دامپروری 

پرورش 

گوسفند 

پرورش و )

اصالح نژاد 

(گوسفندآمیخته

1دورهلرستان

شهرستان - استان لرستان 

- بخش مرکزی - چگنی 

روستای هرفته

بانک کشاورزی
تاج دولت 

نورمحمدی
سایر300300

1337

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای چم پلک

سایر300300تهمینه بهرامیبانک کشاورزی

سایر500500تهمینه کردیبانک کشاورزیروستای پلکان سفلی1بروجردلرستانگوسفنداری1338

1دورهلرستانپرواربندی بره1339

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای امیر 

آباد

بانک کشاورزی
توران حسنوند 

عمو زاده
سایر300300

سایر500500توران رجبیبانک کشاورزیروستای مالطالب2ازنالرستانگوسفنداری1340

1دورهلرستانگوسفند داشتی1341
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای سه کره
سایر300300توران عزیزیبانک کشاورزی
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1342

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای سه کره
بانک کشاورزی

توران عزیزی 

علم آباد
سایر250250

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1343
- خرم آباد- لرستان 

روستای سراب تلخ
سایر300300تورج مرادی فردبانک توسعه تعاون

سایر300300توکل پیریبانک توسعه تعاونبهرامی- خرم آباد - لرستان1خرم آبادلرستانزنبورداری1344

1345

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای بن مزرعه

سایر200200تیمور برفی زادهبانک کشاورزی

1346

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر300300تیمور رحمتیبانک کشاورزیروستای بادامک1پلدخترلرستان

3کوهدشتلرستاندامداری1347
کوهدشت بخش گراب 

روستای رییسوند
پست بانک

تیمور صید 

مرادی
سایر450450

1348

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای کلهو

بانک کشاورزی
ثریا قاسم پور 

رمضان اباد
سایر200200

سایر500500ثریا کرزبربانک کشاورزیروستای شیروان1بروجردلرستانگوسفنداری1349

1الیگودرزلرستانگوسفند داری1350
لرستان الیگودرز روستای 

چال قلعه
سایر300300جان علی عبدیبانک توسعه تعاون

1351
پرورش 

گوسفند داشتی
1کوهدشتلرستان

لرستان، کوهدشت، بخش 

مرکزی، دهستان 

خوشناموند، روستای کله 

گاوراه

سایر250250جانم آدینه وندبانک کشاورزی
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سایر300300جبار خادم نیاپست بانکروستای جلوگیر1پلدخترلرستانگوسفنداری1352

1دورهلرستاندامپروری1353
شهرستان چگنی - لرستان 

روستای امیرآباد- 
سایر200200جعفر امیریبانک کشاورزی

1354
پرورش 

گوسفند آمیخته
1خرم آبادلرستان

سپیددشت روستای نای 

انگیز
سایر300300جعفر پوالدوندپست بانک

1355

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای حیات الغیب

سایر250250جعفر پیر حیاتیبانک کشاورزی

سایر500500جعفر ساالروندپست بانکدورود روستای بنک آباد1دورودلرستانکشت موسیر1356

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1357
-ده پیر- خرم آباد- لرستان 

 روستای دره قاسمعلی
سایر300300جعفر سپه وندبانک توسعه تعاون

1358
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

دوزان
سایر300300جعفر عالمیپست بانک

1359
پرورش 

گوسفند آمیخته
1خرم آبادلرستان

سپیددشت روستای 

دراشگفت
سایر250250جعفر واحدیپست بانک

سایر300300جلیل بازگیربانک کشاورزیپلدختر روستای جلوگیر2پلدخترلرستانگوسفنداری1360

سایر350350جمشید حسنوندبانک توسعه تعاونالشتر روستای گرکان سفلی2سلسلهلرستانگوسفندداری1361

1362

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای آبسرد- پلدختر2پلدخترلرستان
جهان بخش 

کالنتری
سایر250250

سایر250250جهان رضا فالحبانک کشاورزیسپیددشت روستای ذالیاب1خرم آبادلرستانگوسفنداری1363
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1دورهلرستانگوسفندداری1364

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای چنار 

میشاخور

بانک کشاورزی
جهانبخش 

طوالبی
سایر300300

1365

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
شهرستان دوره چگنی 

روستا مله بلوط
بانک کشاورزی

جهانشاه نعمتی 

نصیر
سایر300300

1خرم آبادلرستانگاو شیری1366
- خرم آباد - لرستان 

روستای پله هوا
سایر320320جهانگیر دولتشاهبانک توسعه تعاون

1367

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دلفانلرستان

شهرستان دلفان  –لرستان 

روستای  –بخش کاکاوند –

چیه

سایر400400جواد احمدیبانک کشاورزی

1368
جمع آوری 

شیر از دامداران
1کوهدشتلرستان

-کوهدشت-لرستان

روستای گرخشاب-کوهنانی
سایر300300جواد امراییبانک کشاورزی

1دورهلرستانگوسفند داشتی1369
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای برکه
سایر200200جواد امیریبانک کشاورزی

سایر250250جواد حسنوندبانک توسعه تعاونروستای مرشداباد مومن1سلسلهلرستانپرورش بوقلمون1370

سایر300300جواد سگوندیانبانک کشاورزیزاغه روستای میل میلک1خرم آبادلرستاندامپروری1371

1372
پرورش زنبور 

عسل
سایر400400جواد علیپورطالبپست بانکالشتر روستای تملیه1سلسلهلرستان

1373
پرورش 

گوسفند آمیخته
سایر300300جواد میرزا پورپست بانکروستای چم مهر پایین1پلدخترلرستان

2دلفانلرستانپرورش گوسفند1374
نوراباد شهر هفت چشمه 

روستای گلستانه
بانک کشاورزی

جوهرطال 

ویسیان گلستانه
سایر300300
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1375
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله بخش فیروز اباد 

روستای عدل اباد قالیی

بانک کشاورزی
چراغعلی ابراهیم 

زاده مفرد
سایر250250

1دورهلرستانگاو شیری1376

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای ملک آباد سماق

سایر250250چینی طوالبیپست بانک

1377

پروش 

گاوشیری وام 

میلیونی 40

کمیته امدادامام 

هفت چشمه

1دلفانلرستان
بخش -دلفان-لرستان

روستای قالته-کاکاوند
سایر400400حاتم قادریانبانک کشاورزی

1378
پرورش 

گوسفند آمیخته
1خرم آبادلرستان

-سپیددشت-خرم اباد 

روستای مرگسر
سایر300300حاجی پرورپست بانک

1379
پرورش 

گاوشیری
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای خان آباد سراب آور
صندوق کارآفرینی امید

حاجی سبزیان 

سرآوری
سایر400400

1دورهلرستانپ1380

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای پیری سوخته زار

بانک کشاورزی
حاجی عباس 

علی پناهی
سایر200200

1381
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای سراب احمد وند 

نورعلی

صندوق کارآفرینی امید
حاجی عباس 

مرادیان یارولی
سایر500500
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1382

وام ,دامداری 

میلیونی 40

کمیته امداد 

هفت چشمه

1دلفانلرستان
بخش -دلفان-لرستان

روستای زرده سوار- کاکاوند
بانک کشاورزی

حاجی مراد 

زمانی زرده 

سواری

سایر400400

1383

پرورش واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان بخش 

مرکزی روستای ظفرآباد 

نورعلی

پست بانک
حامد امیدیان 

ظفرآبادی
سایر480480

1384

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای دره 

بادام

سایر200200حامد امیریبانک کشاورزی

1خرم آبادلرستانزنبورداری1385
سپیددشت روستای سراب 

جلدان
سایر400400حامد باقری نژادبانک کشاورزی

1الیگودرزلرستانگوسفندداری1386
- الیگودرز- لرستان 

روستای سنگ سفید ارامنه
سایر300300حامد پایمردبانک توسعه تعاون

1دورهلرستانزنبور داری1387

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای چم پلک

بانک کشاورزی
حامد تقی پور 

شاهیوندی
سایر250250

1388
پرورش 

گوسفند آمیخته
1خرم آبادلرستان

سپیددشت روستای دا و 

دختر
سایر250250حامد خورشیدوندپست بانک

سایر300300حامد دالوندبانک کشاورزیزاغه روستای ایوانی1خرم آبادلرستاندامپروری1389

1390
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

- الیگودرز- لرستان 

روستای کشکک
سایر300300حامد زارعیبانک توسعه تعاون
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1391

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500حامد صارمیبانک کشاورزیروستای توده زن1بروجردلرستان

1392
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای میان والن
سایر250250حامد فوالدوندبانک کشاورزی

1393
- دامپروری

گوسفندداری
سایر300300حامد قاسمیبانک کشاورزیروستای قرعلیوند1کوهدشتلرستان

سایر250250حامد کیانیبانک کشاورزیروستای کولیوند1پلدخترلرستانگوسفنداری1394

1395
پرورش طیور 

(مرغ داری )
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

عباس آباد
بانک توسعه تعاون

حامد موسوی 

موگویی
سایر300300

1396

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دلفانلرستان
بخش -دلفان-لرستان

روستای دارامرو- کاکاوند
بانک کشاورزی

حبابه مرادی گل 

دره
سایر300300

1الیگودرزلرستانگوسفند داری1397
لرستان الیگودرز روستای 

کزنار
سایر300300حبیب اله آژبانک توسعه تعاون

سایر500500حبیب شکریبانک کشاورزیروستای مالیچه1ازنالرستانگاو شیری1398

1399

پرورش 

گوسفندداشتی 

وبره

2رومشکانلرستان
رومشکان بخش مرکزی 

روستای پادروند
سایر400400حبیب میریبانک کشاورزی

1خرم آبادلرستانزنبورداری1400
خرم اباد بخش ازنای سگوند 

روستای درویش اباد ممیل
سایر400400حجت اهلل ناظریبانک کشاورزی

1الیگودرزلرستانکشت نهال میوه1401
لرستان الیگودرز روستای 

قلعه خلیله
سایر500500حجت اله جنانیبانک کشاورزی

1402
پرورش گاو 

شیری
1دورودلرستان

لرستان دورود روستای 

چمنار
صندوق کارآفرینی امید

حجت اله 

حاجیوند بخشی
سایر200200
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1403
گاو - دامپروری

داری
بانک کشاورزیروستای سپیده گل گل2کوهدشتلرستان

حجت اله علی 

پناه
سایر300300

1دورهلرستانگاو شیری1404

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای سبزوار

بانک کشاورزی
حجت اله 

محمودوند
سایر250250

سایر250250حجت جودکیبانک کشاورزیروستای قلعه نصیر1پلدخترلرستانگوسفنداری1405

1406
پرورش 

گاوشیری
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای جعفربیگی سفلی 

خاوه جنوبی

سایر300300حجت واحدیپست بانک

1دورهلرستانگوسفند داشتی1407

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

روستای سر انبار

سایر200200حدیث بیرانوندبانک کشاورزی

1408

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500حدیث خیل تاشبانک کشاورزیروستا شمس آباد1بروجردلرستان

1409

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای چم پلک

بانک کشاورزی
حدیث مهدوی 

چراغ اباد
سایر200200

1410

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

روستای تافتافینه

سایر300300حدیث هاشمیانبانک کشاورزی

1411
پرورش 

گوسفند داشتی
2خرم آبادلرستان

- کرگاه غربی- خرم آباد

سرخه لیزه
بانک توسعه تعاون

حریر رخشنده 

کوکب
سایر300300
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1412

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250حسن آذرگشببانک کشاورزیروستای چم قمر1پلدخترلرستان

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1413
خرم آباد روستای - لرستان

سنگ تراشان
سایر300300حسن پاپیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیسپیددشت روستای بوکدر1خرم آبادلرستانگوسفندداری1414
حسن پناهی 

سریکوه
سایر300300

1دورهلرستانگوسفند داشتی1415

استان لرستان، شهرستان 

چگنی، بخش مرکزی، 

روستای چاه ذولفقار

بانک کشاورزی
حسن پنجه 

شاهی
سایر300300

1416
دامداری 

(گوسفندداری)
3پلدخترلرستان

لرستان معموالن روستای 

کالت زیودار
بانک کشاورزی

حسن خانی 

سرناوه
سایر250250

1417

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250حسن رشیدیبانک کشاورزیمعموالن روستای افرینه1پلدخترلرستان

1دورهلرستانگوسفندداری1418

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای خانه سرخ

سایر300300حسن شاهیوندیبانک کشاورزی

1دورهلرستانگوسفند داشتی1419

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

روستای پیر شمس الدین

سایر300300حسن شیراوندیبانک کشاورزی

1420
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حسن صارمیبانک کشاورزیروستای توده زن1بروجردلرستان



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 

1دورهلرستانگوسفند داشتی1421
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای گندابه
سایر200200حسن طوالبیبانک کشاورزی

1422
پرورش 

گاوشیری
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای حاجی آباد نورعلی
سایر500500حسن عباسی رادصندوق کارآفرینی امید

1423
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

- الیگودرز- لرستان 

روستای خمه
سایر300300حسن عبدیبانک توسعه تعاون

1424
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

بخش -دلفان-لرستان

روستای سبزه خانی-مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

حسن عزیزیانی 

فتح ابادی
سایر500500

1425

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر450450حسن عسگریبانک توسعه تعاونروستای افرینه1پلدخترلرستان

1426
پرورش 

گوسفند امیخته
1کوهدشتلرستان

لرستان کوهدشت بخش 

گراب
سایر300300حسن کوشکیصندوق کارآفرینی امید

1دورودلرستاندامداری1427
لرستان دورود چاالن چوالن 

روستای یکدانگ
سایر400400حسن گودرزیبانک کشاورزی

2بروجردلرستاندامپروری1428

لرستان بروجرد روستای 

ونایی جنب مسجد امام 

1صادق کوچه نسیم 

سایر300300حسن گودرزیبانک کشاورزی

1دورهلرستانگوسفند داشتی1429

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای ریخته کوه

سایر250250حسن ملکی نژادبانک کشاورزی
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1430

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای ولد کش

سایر300300حسن مهدی زادهبانک کشاورزی

1431

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250حسن ناظریبانک کشاورزیروستای بیشه زرده1پلدخترلرستان

1432

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری آمیخته

سایر250250حسن نظریبانک کشاورزیروستای پا علم1پلدخترلرستان

2دورودلرستانگوسفند داری1433
لرستان دورود چاالن چوالن 

روستای بیاتان
سایر400400حسن نعمتیبانک کشاورزی

سایر500500حسن ورمزیاربانک کشاورزیروستای طیان1ازنالرستانگاو شیری1434

1435

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای زمزم

بانک کشاورزی
حسین 

اسماعیلی زالی
سایر200200

1436

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دلفانلرستان

بخش - دلفان - لرستان 

روستای جای - کاکاوند 

حاتم

سایر400400حسین القاسیبانک کشاورزی

1437
پرورش 

گوسفند آمیخته
2پلدخترلرستان

لرستان معموالن روستای 

چغاسلمان
پست بانک

حسین آقا 

شاکرمی
سایر500500

1438
پرورش 

گاوشیری
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای جعفرآبادمیربگ 

شمالی

صندوق کارآفرینی امید
حسین بگ 

قنبری جعفرآباد
سایر400400
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1439

گوسفند 

آمیخته اصالح 

نژاد شده

1خرم آبادلرستان
خرم آباد روستای - لرستان 

سالی بزرگ
سایر250250حسین بیرانوندبانک توسعه تعاون

سایر500500حسین پارسابانک کشاورزیروستای قلعه میرزا علی1بروجردلرستانگوسفنداری1440

1441
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای حسن آباد خاوه 

جنوبی بخش برخوردار

سایر400400حسین ترکاشوندپست بانک

1442
پرورش 

گوسفند داشتی
1کوهدشتلرستان

کوهدشت بهش مرکزی گل 

گل روستای بره کلک
سایر250250حسین تیموریبانک کشاورزی

1443

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1دورهلرستان

شهرستان - استان لرستان

- بخش چگنی –چگنی 

روستای زرین چغا

سایر300300حسین جوانیبانک کشاورزی

سایر500500حسین جودکیبانک کشاورزیروستای سیاوش اباد1ازنالرستانگاو شیری1444

1445
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

دوزان
سایر300300حسین روشنیپست بانک

7سلسلهلرستانپروار بندی بره1446

لرستان شهرستان الشتر 

بخش فیروزاباد خیابان 

بعثت کوچه شهید سفر 

سعادتی

صندوق کارآفرینی امید
حسین سعادتی 

فرخشا
سایر40004000

1447

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250حسین شفیعیبانک کشاورزیروستای چم مهر1پلدخترلرستان

1448
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

چرباس
بانک توسعه تعاون

حسین شهریس 

وند
سایر300300

1کوهدشتلرستانطرح طوبی1449
بخش کونانی روستای ده 

برادر
بانک کشاورزی

حسین شیرالی 

زاده
سایر30030
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1450

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش مرکزی 

روستای مله بلوط

بانک کشاورزی
حسین صادقی 

دردشتی
سایر250250

بانک کشاورزیروستای جهان آباد1بروجردلرستانگوسفنداری1451
حسین ضرغام 

زاده
سایر500500

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1452
خرم اباد دهستان ازناسگوند 

روستای احمداباد مهمیل
سایر300300حسین عمرانیبانک توسعه تعاون

1453

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500حسین کردیبانک کشاورزیروستای شمس آباد1بروجردلرستان

1454

پرورش اصالح 

و نژاد گوسفند 

 50آمیخته 

رأسی

2پلدخترلرستان
استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستای بن پهنه
سایر500500حسین کوشکیبانک کشاورزی

1455

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250حسین کولیوندبانک کشاورزیروستای کولیوند کیان آباد1پلدخترلرستان

سایر400400حسین لکبانک کشاورزیروستای قاضی آباد1ازنالرستانگوسفنداری1456

1دورهلرستانگوسفند داشتی1457

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای ژریژبان

بانک کشاورزی
حسین محمدی 

نیا
سایر200200
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1458

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250حسین مرادیبانک کشاورزیروستای چم گز1پلدخترلرستان

1459
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای - کوهدشت 

قرعلیوند
سایر300300حسین نادرپوربانک کشاورزی

1460

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

پست بانکدورود روستای گنداب3دورودلرستان
حسین نادری 

زاده
سایر10001000

1خرم آبادلرستانبز داشتی1461

استان لرستان شهرستان 

خرم اباد بخش سپید دشت 

روستای سرکانه

سایر400400حسین ناصریپست بانک

1462

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای سراب حمام1خرم آبادلرستان
حسین ناظری 

نژاد
سایر300300

2دورودلرستانپرورش گوسفند1463
لرستان دورود روستای 

گنداب
سایر400400حسین هداوندبانک کشاورزی

1464

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500حسین یاراحمدیبانک کشاورزیروستای آبدر1بروجردلرستان

1465

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای امیر اباد
سایر200200حسینقلی امیریبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1دورهلرستانگاو شیری1466
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای امیر اباد
سایر250250حشمت اله امیریبانک کشاورزی

1467

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیمعموالن چم مورت1پلدخترلرستان
حشمت اله 

جعفرپور
سایر250250

1468
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
بانک کشاورزیروستای باغ جایدر1پلدخترلرستان

حشمت اله 

رضائی
سایر300300

1دورهلرستانگوسفند داشتی1469

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای ژریژبان

بانک کشاورزی
حمزه محمدی 

حسن آباد
سایر250250

1470
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای مرشداباد 

مومن

بانک توسعه تعاون
حمزه ملکی 

حسنوند
سایر200200

1471
پرورش گاو 

شیری
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای دهرحم
سایر400400حمزه یوسفوندپست بانک

1472
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای زرشکه1بروجردلرستان

حمید آزادی 

بیرانوند
سایر500500

1الیگودرزلرستانگوسفند داری1473
لرستان الیگودرز روستای 

بزنوید
سایر300300حمید پارسهبانک توسعه تعاون

1474

پرورش 

 4گاوشیری 

راسی

سایر300300حمید حمولهبانک توسعه تعاونروستای مرزیان1ازنالرستان

1خرم آبادلرستانزنبور داری1475

استان لرستان شهرستان 

خرم آباد بخش سپید دشت 

روستای گازه

پست بانک
حمید درویش 

پور
سایر300300
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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 

1476
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

دوزان
سایر300300حمید رستمیبانک توسعه تعاون

1477

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250حمید رشنودیبانک توسعه تعاونروستای پشت جو طایی1پلدخترلرستان

1دورهلرستانگوسفند داشتی1478

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش مرکزی 

روستای برکه

سایر300300حمید رضا چگنیبانک کشاورزی

1479

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دلفانلرستان
روستای گاوکش علیا بخش 

خاوه جنوبی
پست بانک

حمید رضا 

شیخیان گاوکش
سایر480480

سایر300300حمید رضاییبانک کشاورزیسپیددشت روستای مرگسر1خرم آبادلرستانبزداری1480

1481

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250حمید شاکرمیبانک کشاورزیمعموالن خ مدرسه مطهری1پلدخترلرستان

1482
- دامپروری

گوسفندداری
2کوهدشتلرستان

استان لرستان کوهدشت 

روستای اشتره گل گل
سایر300300حمید عبدلیبانک کشاورزی

3دورودلرستانگوسفند داری1483
لرستان دورود روستای 

سراب بیشه
سایر350350حمید کرنوکربانک کشاورزی

1484
گاو شیری دو 

رگ
1دورهلرستان

شهرستان - استان لرستان

- بخش شاهیوند-- چگنی 

روستای خانه سرخ

بانک کشاورزی
حمید نظری 

شاهیوند
سایر300300

سایر250250حمید نقدیبانک کشاورزیبروجرد روستای خایان1بروجردلرستاندامداری1485

2دلفانلرستانپ1486
روستای - نوراباد لرستان 

پشت تنگ چشمه کبود
سایر300300حمید نیازیبانک 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 

1487

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250حمیدرضا رحمتیبانک کشاورزیروستای چم قلعه- پلدختر1پلدخترلرستان

1488

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500حمیدرضا زمردیبانک کشاورزیروستا چم صیدی پایین1بروجردلرستان

1489

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک توسعه تعاونروستای سراب حمام1پلدخترلرستان
حمیدرضا 

شامرادی
سایر300300

1490

پرورش 

گوسفندداشتی 

وبره

2رومشکانلرستان
رومشکان بخش سوری 

روستای مهکی
بانک کشاورزی

حمیدرضا عالی 

پور
سایر400400

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1491
- خرم آباد -لرستان 

روستای دارایی
سایر300300حنیفه پاپیبانک توسعه تعاون

1492

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای گل گل1پلدخترلرستان
خاتون زرین 

جوی الوار
سایر300300

1493
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک توسعه تعاونالشتر روستای سیل هابیل1سلسلهلرستان

خاص طال 

شاکرمی
سایر200200

1494

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500خاطره گودرزیبانک کشاورزیروستا کالن1بروجردلرستان
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1495

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای صالح آباد- الشتر1سلسلهلرستان
خان زاده 

یوسفوند
سایر400400

1دورهلرستانزنبور داری1496

استان لرستان شهرستان 

خرم اباد بخش سپید دشت 

روستای سه سوک

بانک کشاورزی
خان محمد 

قیصری
سایر250250

1خرم آبادلرستاندامداری1497
زاغه روستای دهنومیر 

احمدی
سایر300300خانم سلطان بتوبانک کشاورزی

1498
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای کاظم آباد نورعلی
سایر300300خانم طال مرادیانپست بانک

1499

پرورش 

گوسفند امیخته 

 راسی53

2خرم آبادلرستان
بیرانشهر روستای سراب 

داراب
صندوق کارآفرینی امید

خانم کوچک 

بیرانوند
سایر640640

سایر250250خاور حاتمیبانک کشاورزیروستای افرینه- معموالن 1پلدخترلرستانگوسفنداری1500

بانک کشاورزیروستای نصرت آباد2ازنالرستانگوسفنداری1501
خاور حاجیوند 

دستگردی
سایر500500

1502

گوسفند به 

 25مبلغ 

میلیون کمیته 

امداد دلفان

2دلفانلرستان
نوراباد برخوردار روستای 

اسالم اباد علیا
بانک کشاورزی

خاور صادقی 

دولیسگانی
سایر250250

1503
پرورش گاو 

شیری
سایر300300خدا بس مختاریبانک توسعه تعاونلرستان الیگودرز روستای باغ1الیگودرزلرستان

1504

پرورش واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

1دلفانلرستان
لرستان نورآباد دلفان 

روستای سبزه خانی نورعلی
پست بانک

خدابس زارعی 

فتح آباد
سایر300300
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بانک کشاورزیروستای قلعه تازه1بروجردلرستانگوسفنداری1505
خدابس 

طهماسی طاهری
سایر500500

1دورهلرستانگوسفند داشتی1506

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

1روستای بنار کبود 

بانک کشاورزی
خداداد خانی کله 

کله
سایر250250

1507
پرورش 

گوسفند داشتی
1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای مینه

بانک کشاورزی
خدادوست 

کوماس جودکی
سایر250250

1دورهلرستانگوسفند داشتی1508
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای پانسار
بانک کشاورزی

خدارحم 

بساطیان تشکن
سایر250250

1الیگودرزلرستانگوسفندداری1509
- الیگودرز- لرستان 

روستای فهره
سایر300300خدارحم دویستیبانک توسعه تعاون

1510
گاو شیری دو 

رگ
1دورهلرستان

شهرستان - استان لرستان

 –بخش شاهیوند  –چگنی 

روستای خانه سرخ

بانک کشاورزی
خداکرم سیروس 

پور
سایر300300

1511
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای الفسانه خاوه جنوبی
سایر300300خدامراد امیدیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500خدایار بهمنیبانک کشاورزیروستای هزارجریب1بروجردلرستانگوسفنداری1512

1513
پرورش زنبور 

عسل
1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش مرکزی 

روستای ریغان

سایر250250خدیجه بهرامیبانک کشاورزی

1کوهدشتلرستانخیاطی زنانه1514
لرستان کوهدشت تازه آباد 

(مالیکه)غربی 
سایر107107خدیجه عزیزپوربانک توسعه تعاون
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1515

پرورش 

گوسفند داشتی 

به مبلغ 

میلیون 400

ریال

2سلسلهلرستان
- الشتر - شهرستان سلسله 

روستای نجفقلی
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه میرزایی 

نجفقلی
سایر400400

1516

پرورش 

گوسفند داشتی 

به مبلغ 

میلیون 500

ریال

2سلسلهلرستان

- شهرستان سلسله 

روستای - قالیی - فیروزاباد 

چم گرگعلی

سایر500500خدیجه نظریصندوق کارآفرینی امید

1517
پرورش 

گوسفند آمیخته
پست بانکسپیددشت روستای زالیاب1خرم آبادلرستان

خسرو ستایش 

مهر
سایر250250

1518

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای کالیاب

سایر250250خسرو فراشیبانک کشاورزی

1519

پرورش گاو 

شیری وام 

میلیونی 40

کمیته امداد 

هفت چشمه

1دلفانلرستان

شهرستان دلفان  –لرستان 

روستای  –بخش کاکاوند –

داربید

سایر400400خیراهلل تاجدینیبانک کشاورزی

1520
بازار یابی 

محصوالت دامی
1کوهدشتلرستان

استان لرستان بخش کونانی 

روستای سربیشه وزکور
سایر300300داراب نظری تباربانک 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 

1521

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250داریوش اله یاریبانک کشاورزیمعموالن1پلدخترلرستان

1522

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250داریوش بازوندبانک کشاورزیروستای چم گردله1پلدخترلرستان

1523
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

شهرستان سلسله روستای 

ده حسنعلی
سایر250250داریوش حسنوندبانک کشاورزی

1524
طرح پرورش 

گوسفند
1خرم آبادلرستان

دهستان - بخش مرکزی 

روستای سراب بردین- رباط 
سایر300300داریوش خوشروبانک کشاورزی

1دورهلرستانگاو شیری1525

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای ژریژبان

سایر250250داریوش کریمیبانک کشاورزی

سایر500500داود باجالنبانک کشاورزیبروجرد روستای سراب زارم1بروجردلرستانپرورش گوسفند1526

1527

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500داود حاتمیبانک کشاورزیروستای قلعه حاتم1بروجردلرستان

1528
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای الفسانه خاوه جنوبی
سایر500500داود مرادیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500داود نجفی مقدمبانک کشاورزیروستای تپه موال1بروجردلرستانگوسفنداری1529



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 

1530

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای مله 

بلوط

بانک کشاورزی
دوستعلی نعمتی 

نصیر
سایر300300

1531
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای گاوکش علیا بخش 

میربگ

پست بانک
دولت بانو صفایی 

گاوکش
سایر300300

سایر300300دولت دالوندبانک کشاورزیزاغه روستای ایوانی1خرم آبادلرستاندامپروری1532

1دورهلرستانگاو شیری1533

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای خانه سرخ

بانک کشاورزی
دیبا محمدی 

حسن آباد
سایر300300

1534

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250ذبیح اهلل گنجیبانک کشاورزیمعموالن روستای افرینه1پلدخترلرستان

1535
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

الشتر روستای علی آباد 

جوانمرد
صندوق کارآفرینی امید

ذبیح اله حق 

نظری
سایر200200

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1536
روستای - خرم آباد- لرستان

کنگرزرد
بانک توسعه تعاون

ذبیح اله خسروی 

سگوند
سایر360360

1537

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

سایر250250ذبیح اله شرفیبانک کشاورزیبخش ویسیان روستای دوآب1دورهلرستان

بانک کشاورزیروستای زوران چم1دورهلرستانگوسفند داشتی1538
راضیه مستی 

شاهیوند
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 

1539
پرورش گاو 

شیری
1دلفانلرستان

شهرستان دلفان  –لرستان 

روستای  –بخش کاکاوند –

زرده سوار

سایر400400رامین بهرامیبانک کشاورزی

1540

مکانیزاسیون 

ماشینهای 

کشاورزی و باغ

1کوهدشتلرستان
بخش کونانی روستای اوالد 

دربند کبود
سایر300300رامین بهرامیبانک کشاورزی

سایر300300رحمان کوشکیبانک کشاورزیبخش طرهان روستای گالبی1کوهدشتلرستانپرورش گوسفند1541

1542

گوسفند 

آمیخته اصالح 

نژاد شده

1الیگودرزلرستان
لرستان الیگودرز روستای 

آبباریک سفلی
سایر300300رحمان نظریپست بانک

1543
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان بخش 

مرکزی دهستان نورعلی 

روستای کریم وند چواری

پست بانک
رحمت علی 

نجفی کریم وندی
سایر300300

بانک کشاورزیزاغه روستای سرگرفنه1خرم آبادلرستاندامپروری1544
رحمتعلی بهاری 

فر
سایر300300

1545
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

ملک آباد
سایر300300رحمن آدینهبانک توسعه تعاون

1دورهلرستانگوسفند داشتی1546

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای کی 

میرزاوند

سایر200200رحمن کهزادیپست بانک

1547

پرورش 

گوسفند و بره 

داشتی

1رومشکانلرستان
رومشکان روستای کهریز 

گیژان
سایر400400رحیم حسینیبانک کشاورزی

1548
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

نوراباد لرستان روستای مراد 

اباد گل گل
صندوق کارآفرینی امید

رحیم زارعی کن 

خان
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 

2خرم آبادلرستانمیش داشتی1549
- خرم آباد- لرستان 

روستای بابا محمودعلیا
سایر400400رحیم ساکی پوربانک توسعه تعاون

1550

پرورش گاو 

شیری به 

 500مبلغ

میلیون ریال

2سلسلهلرستان
سلسله بخش هنام روستای 

سراب چوالندیم
سایر400400رحیم قلی زادهبانک توسعه تعاون

1551
گاو - دامپروری

داری
2کوهدشتلرستان

روستای - کوهدشت 

قرعلیوند
سایر300300رزیتا پاپی زادهبانک توسعه تعاون

1552
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

الشتر فیروزآباد روستای 

کرکر
بانک کشاورزی

رسول اکرمی 

کرکر
سایر250250

1553

وام ,دامداری 

میلیونی 40

کمیته امداد 

هفت چشمه

1دلفانلرستان
بخش -دلفان-لرستان

قمش-کاکاوند
بانک کشاورزی

رشید گجرس 

قمش
سایر300300

1دورهلرستانکشت زعفران1554
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان
سایر250250رضا الوار شوشبانک کشاورزی

1555

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250رضا امراییبانک کشاورزیروستای کولیوند1پلدخترلرستان

1556
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای گندابه - کوهدشت 

شیراوند
سایر300300رضا امراییبانک کشاورزی

سایر500500رضا آسترکیبانک کشاورزیروستای برجله1ازنالرستانگوسفنداری1557

سایر500500رضا بیاتیبانک کشاورزیروستای کبوتر الن1بروجردلرستانگوسفنداری1558

بانک کشاورزیروستای چیدر1بروجردلرستانگوسفنداری1559
رضا حسین 

گودرزی
سایر500500

1560
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

چمن سلطان
سایر300300رضا خلجیبانک 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 

1561

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

روستای قلعه رستم

بانک کشاورزی
رضا رضایی 

رمضان آباد
سایر219219

1562
بازاریابی 

محصوالت باغی
1کوهدشتلرستان

بخش کونانی روستای 

نامکول زیر تنگ سیاب
سایر300300رضا سلیمانزادهبانک کشاورزی

1563
پرورش 

گوسفند داشتی
1کوهدشتلرستان

کوهدشت بخش مرکزی گل 

گل روستای ناوه شیراوند
سایر500500رضا شیراوندیبانک کشاورزی

1564

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500رضا صارمیبانک کشاورزیروستای توده زن1بروجردلرستان

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1565
لرستان خرم آباد روستای 

پیرجد
سایر300300رضا طاهرپوربانک توسعه تعاون

1566

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250رضا عزیزی رادبانک کشاورزیروستای رنگین بان1پلدخترلرستان

1567
پرورش گاو 

شیری
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای دارماهی
سایر500500رضا علی راستیبانک کشاورزی

1568

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای ملک آباد سماق

سایر250250رضا علی طوالبیبانک کشاورزی

سایر500500رضا فیصلیبانک کشاورزیروستای فیال1بروجردلرستانگوسفنداری1569



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 

1570

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای مینه

سایر250250رضا قاسمی مهربانک کشاورزی

سایر300300رضا کردعلیوندبانک توسعه تعاونخرم آباد روستای گربید1خرم آبادلرستانمیش داشتی1571

1572

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500رضا کردیبانک کشاورزیروستای اسالم آباد ورکوه1بروجردلرستان

1573

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500رضا کردیبانک کشاورزیروستا شمس آباد1بروجردلرستان

1574
پرورش گوساله 

آمیخته
سایر500500رضا کرزبربانک کشاورزیروستای بصری1بروجردلرستان

1575

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500رضا گودرزیبانک کشاورزیروستا برکت آباد1بروجردلرستان

1576
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300رضا لطفی پورصندوق کارآفرینی امیدرضا لطفی پور1دلفانلرستان

1دورهلرستانگوسفند داشتی1577

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای خانه سرخ

بانک کشاورزی
رضا مستی 

شاهیوند
سایر300300

سایر450450رضا مومنی کیابانک کشاورزیروستای سوری لکی1کوهدشتلرستانگوسفند داشتی1578



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 

1579

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250رضا میر دریکوندبانک کشاورزیروستای سرآمد کرکی1پلدخترلرستان

1580
دامپروری 

پرورش گوسفند
2دورهلرستان

شهرستان - استان لرستان

 –بخش شاهیوند  –چگنی 

روستای چهار آب

بانک کشاورزی
رضوان کمالی 

گله دار
سایر500500

1581

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500رعنا محمودیبانک کشاورزیروستا کریم آباد1بروجردلرستان

سایر500500رقیه نژادیبانک کشاورزیروستای فیال1بروجردلرستانگاوداری1582

1583
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای اشتره - کوهدشت 

گل گل
سایر300300رهام گراوندبانک توسعه تعاون

1584
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله بخش فیروز اباد 

روستای عدل اباد قالیی

سایر250250رهبر پیرحیاتیبانک کشاورزی

سایر400400روح الدین ناصریبانک کشاورزیسپیددشت روستای شباندر1خرم آبادلرستانگاوشیری1585

1586
پرورش 

گاوشیری
2رومشکانلرستان

رومشکان بخش مرکزی 

روستای کهریز وگیژان
سایر300300روح اله بازوندیبانک کشاورزی

1587
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

چمن سلطان
سایر300300روح اله بیاتبانک توسعه تعاون

1588
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

- الیگودرز- لرستان 

روستای خاک بتیه
سایر300300روح اله گودرزیبانک توسعه تعاون

1خرم آبادلرستانزنبور داری1589
استان لرستان شهرستان 

خرم اباد بخش سپید دشت
سایر250250روح اله یاقوتیبانک کشاورزی
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1خرم آبادلرستانخیاطی1590
سپیددشت روستای سراب 

جلدان گریت
بانک توسعه تعاون

روح انگیز 

حقیقت منش
سایر300300

1591

گاوشیری وام 

میلیونی 40

کمیته امداد 

هفت چشمه

1دلفانلرستان

شهرستان دلفان  –لرستان 

روستای  –بخش کاکاوند –

کاوه علیا

بانک کشاورزی
زبیده شهبازی 

پایین آبی
سایر400400

1592
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای همت آباد میربگ 

شمالی

پست بانک
زرافشان شیری 

دم بره
سایر480480

1593

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

2دلفانلرستان
نوراباد شهر هفت چشمه 

روستای میان چقا کاکاوند
سایر250250زرعلی حاتمیبانک کشاورزی

1594
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

ززم
سایر300300زهرا افروغبانک توسعه تعاون

1دورهلرستانگاو شیری1595
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای برکه
سایر200200زهرا بهرامیبانک کشاورزی

1596

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

1سلسلهلرستان
شهرستان -استان لرستان

روستای داربید علیا-سلسله
سایر360360زهرا حیدریبانک کشاورزی

1597

گوسفند 

آمیخته اصالح 

نژاد شده

سایر500500زهرا دیناروندبانک توسعه تعاونروستای دینار آباد1بروجردلرستان

1598
پرورش زنبور 

عسل
1دورهلرستان

لرستان بخش شاهیوند 

روستای کله بان
سایر300300زهرا شاهی وندبانک کشاورزی

1599
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای اشتره - کوهدشت 

گل گل
سایر300300زهرا گراوندبانک توسعه تعاون
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1600
دامداری 

روستایی
1کوهدشتلرستان

لرستان کوهدشت بخش 

مرکزی روستای فرخ آباد
بانک توسعه تعاون

زهرا محمدی 

فرخی
سایر400400

1601
پرورش گاو 

شیری
سایر500500زهرا محمدی فردپست بانکروستای نصیر آباد1بروجردلرستان

1602

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستا ملمیجان1بروجردلرستان
زهرا معظمی 

گودرزی
سایر500500

1603

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستا چنارستان1بروجردلرستان
زهرا معظمی 

گودرزی
سایر500500

1604

پرورش 

گوسفند داشتی 

به مبلغ 

میلیون 200

ریال کمیته 

- امداد امام 

شاخه فیروزاباد

1سلسلهلرستان
فیروزاباد -شهرستان سلسله 

روستای محمد اباد- 
سایر200200زهرا ندریصندوق کارآفرینی امید

1605
پرورش 

گوسفند داشتی
1کوهدشتلرستان

کوهدشت بخش مرکزی 

روستای خوشناموند
سایر250250زهرا نورعلیبانک کشاورزی

2دورودلرستاندامداری1606
لرستان دورود چاالن چوالن 

روستای ده حاجی
سایر400400زهرا یاراحمدیبانک کشاورزی

1607
پرورش گاو 

شیری
1دورودلرستان

لرستان دورود چاالنچوالن 

روستای ده حاجی
سایر200200زهرا یاراحمدیصندوق کارآفرینی امید
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1608

پرورش 

ونگهداری زنبور 

عسل

1دلفانلرستان
لرستان نورآباد دلفان 

روستای کفراج خاوه شمالی
صندوق کارآفرینی امید

زهره رزاقی 

کفراج
سایر500500

1609
پرورش گاو 

شیری
1دورودلرستان

لرستان دورود روستای 

سیاهکله
سایر200200زهره ماسوریصندوق کارآفرینی امید

1610

پرورش بره و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان
روستای کلک - پلدختر

بیشه ی دول آبی
سایر600600زیبا جعفریبانک توسعه تعاون

1611

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای درب 

چاه

بانک کشاورزی
زیبا خسروی 

چگنی
سایر300300

1612
پرورش گاو 

شیری
سایر500500زیبا ساکیبانک توسعه تعاونروستای حشوید1ازنالرستان

1613
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله بخش فیروز اباد 

روستای سیل هابیل

سایر252252زیبا شاکرمیپست بانک

1دورهلرستانگوسفند داشتی1614

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

روستای پانثار

سایر300300زیبا شیراوندبانک کشاورزی

سایر500500زیبا عبدی زادهبانک کشاورزیروستای درب آستانه1بروجردلرستانگوسفنداری1615

1616
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

سنگ سفید ارامنه
سایر300300زیبا عیسوندیبانک توسعه تعاون

1617

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2پلدخترلرستان
روستای کمچه - پلدختر

کله واشیان
سایر300300زیدعلی رحیمیبانک توسعه تعاون
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1618

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250زینب بازوندبانک کشاورزیروستای پران پرویز1پلدخترلرستان

1619

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای چم دشتی

سایر300300زینب بهرامیبانک کشاورزی

1620
پرورش گاو 

شیری
سایر500500زینب پیردایهبانک کشاورزیروستا چگنی کش1بروجردلرستان

1621
پرورش 

گاوشیری
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای نصرت آباد میربک 

شمالی

سایر300300زینب حیدریپست بانک

1622
پرورش گاو 

شیری
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای عالم 

ابادسفلی

بانک کشاورزی
زینب عسگری 

عالم
سایر250250

سایر500500زیوا آذرکمانبانک کشاورزیروستای چنارستان1بروجردلرستانگوسفنداری1623

سایر500500زیور بیرانودبانک کشاورزیروستای پلکان سفلی1بروجردلرستانگاوداری1624

سایر300300زیور بیرانوندبانک کشاورزیزاغه روستای میر احمدی1خرم آبادلرستاندامپروری1625

سایر500500ساره حاصلی نژادبانک کشاورزیروستای پیر شریف1بروجردلرستانگوسفنداری1626

1627

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500ساره مهرانیصندوق کارآفرینی امیدروستای کرکیخان1بروجردلرستان

1628
پرورش 

گوسفند داری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

چال قلعه
سایر300300ساالر عبدیبانک توسعه تعاون
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1629

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر300300ساالر لطفیبانک کشاورزیروستای رنگین بان1پلدخترلرستان

1630

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250ساالر نورمحمدیبانک کشاورزیروستای پران پرویز1پلدخترلرستان

1دورهلرستانگاو شیری1631

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای کلهو

سایر200200سامان زمانپوریبانک کشاورزی

1دورهلرستانزنبور داری1632

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای چم پلک

سایر250250سامان کرمیبانک کشاورزی

1633
پرورش 

گوسفند آمیخته
1خرم آبادلرستان

سپیددشت روستای دره 

هندیان
سایر300300سامان مالک نژادپست بانک

1634
پرورش گاو 

شیری
بانک توسعه تعاونازنا روستای چشمه درگاه1ازنالرستان

سامیار 

عبدالملکی
سایر300300

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1635
- خرم آباد- لرستان 

روستای تجره گله دار
سایر300300سبحان مرادیبانک توسعه تعاون

1636
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای سوری - کوهدشت 

لکی
سایر300300سبزطال سوریبانک توسعه تعاون

1خرم آبادلرستانزنبورداری1637
لرستان خرم آباد روستای 

سهیل بیگی
سایر300300سبزی دریکوندبانک توسعه تعاون

1خرم آبادلرستانگوسفندداری1638
خرم آباد روستای سالی 

بزرگ
سایر300300ستار دریکوندبانک توسعه تعاون
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1639

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای ریقان
سایر200200ستار دلفانبانک کشاورزی

2بروجردلرستانگوسفند داری1640
لرستان بروجرد روستای 

ملمیجان
بانک کشاورزی

ستاره معظمی 

گودرزی
سایر300300

1دورهلرستانگوسفند داشتی1641

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای چم دانه

بانک کشاورزی
ستاره ملکیان 

شاهیوندی
سایر300300

1642
پرورش 

گوسفند آمیخته
سایر250250سجاد ارکبانپست بانکسپیددشت روستای دهپر1خرم آبادلرستان

1643

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
لرستان دوره چگنی 

روستای ریقان
سایر200200سجاد بهرامیبانک کشاورزی

1644

پرورش 

گوسفند داشتی 

به مبلغ 

میلیون 200

ریال

2سلسلهلرستان
-شهرستان سلسله فیروزاباد 

روستای چم گرگعلی
سایر200200سجاد پوریان الوارصندوق کارآفرینی امید

سایر300300سجاد حاجی وندپست بانکسپیددشت روستای ابسرده1خرم آبادلرستانزنبورداری1645

1دورهلرستانگوسفند داشتی1646
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای ریقان
سایر200200سجاد دلفانبانک کشاورزی
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1647

پرورش 

گوسفند داشتی 

 400به مبلغ

میلیون ریال

2سلسلهلرستان
الشتر روستای حاجی 

آبادجوانمرد
سایر300300سجاد ساکیصندوق کارآفرینی امید

1648

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500سجاد ساکیبانک کشاورزیروستا گنجینه1بروجردلرستان

1دورهلرستانگاو شیری1649

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

2روستای کریه

سایر250250سجاد شیراوندبانک کشاورزی

1650
پرورش 

گوسفند داشتی
1دورهلرستان

لرستان دوره چگنی 

روستای مله امیری
سایر300300سجاد عربانبانک کشاورزی

پست بانکروستای قره سو1بروجردلرستانگاوداری1651
سجاد کریمی 

بیرانوند
سایر500500

1652

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای افرینه- معموالن 1پلدخترلرستان
سجاد 

محمودوندی
سایر250250

1خرم آبادلرستانگاوداری1653
سپیددشت روستای دره 

اشکفت
سایر250250سجاد مرادیانیبانک کشاورزی

1654
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله بخش فیروز اباد 

روستای عدل اباد قالیی

صندوق کارآفرینی امید
سجاد نصیری 

مقدم
سایر280280
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1655

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای چم گردله1پلدخترلرستان
سجاد هادی پور 

گل گل
سایر250250

1خرم آبادلرستانفرش دستباف1656
- بیرانشهر- خرم اباد

روستای سرگول نمک
سایر200200سحر حیاتی پوربانک توسعه تعاون

1657
دامداری 

(گوسفندداری)
1پلدخترلرستان

روستای - معموالن 

محمدآباد
سایر250250سرتیپ تیمورپوربانک کشاورزی

1658
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای سپیده - کوهدشت 

گل گل
بانک کشاورزی

سرتیپ مرادی 

زاده
سایر300300

1659

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستا کفشگران1بروجردلرستان
سروناز خادم امام 

زاده
سایر500500

1دورهلرستانگوسفند داشتی1660

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

روستای رفتخان

سایر250200سعید احمدیبانک کشاورزی

1661
پرورش بره 

پرواری
1دورهلرستان

لرستان دوره چگنی 

روستای گلزار
سایر300300سعید امیریبانک کشاورزی

1662
پرورش گاو 

 راس3شیری 
سایر375375سعید امیریبانک توسعه تعاونکرتیالن1ازنالرستان

1663

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250سعید آبسریبانک کشاورزیروستای سراب حمام1پلدخترلرستان
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1664

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

2سلسلهلرستان
- شهرستان سلسله 

روستای دارامرود- فیروزاباد 
سایر200200سعید باباعلیبانک توسعه تعاون

1665

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیچم مهر سفلی1پلدخترلرستان
سعید بیرانوند 

اصل
سایر250250

سایر500500سعید حاتمی فردبانک کشاورزیروستای جهان آباد1بروجردلرستانگوسفنداری1666

1667

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250سعید دیناریبانک کشاورزیروستای دربند طالیی1پلدخترلرستان

1668

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک توسعه تعاونروستای کول چپ1پلدخترلرستان
سعید عبدی 

طایی
سایر300300

1669
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان شهرستان دلفان 

بخش خاوه شمالی روستای 

ایرانشاهی

سایر400400سعید غالمی فردپست بانک

سایر400400سعید فیروزی نیابانک کشاورزیسپیددشت روستای گریت1خرم آبادلرستانزنبورداری1670

1دورهلرستانپرواربندی بره1671

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای تل مراد خانی

سایر250250سعید کردعلیوندبانک کشاورزی

1672
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای اشتره - کوهدشت 

گل گل
سایر300300سعید مرادیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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سایر500500سعید مرادیبانک کشاورزیروستای دهکرد1بروجردلرستانگوسفنداری1673

پست بانکسپیددشت روستای گازه1خرم آبادلرستانگاو شیری1674
سعید مرادی 

مطلق
سایر250250

1675
پرورش 

گوسفند آمیخته
1خرم آبادلرستان

سپیددشت روستای برد 

لوسه
سایر250250سعید نعمت پورپست بانک

1676
تولید و کشت 

زعفران
1سلسلهلرستان

لرستان الشتر فیروز اباد 

روستای عدل اباد
پست بانک

سعیده محمدی 

چگنی
سایر400400

1677
پرورش گاو 

شیری
1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای چم 

پلک

بانک کشاورزی
سکینه سیفی 

گله دار
سایر300300

1دورهلرستانپوشاک1678
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی
سایر300300سکینه شجاعیصندوق کارآفرینی امید

1679
گوسفنداری 

آمیخته
2بروجردلرستان

لرستان بروجرد اشترینان 

روستای توده زن
بانک توسعه تعاون

سکینه معظمی 

گودرزی
سایر500500

1680

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

2دلفانلرستان
نوراباد روستای خوشنام 

اتیوند جنوبی
بانک کشاورزی

سکینه نوری 

مقدم
سایر250250

1681
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

کیورز سفلی
بانک توسعه تعاون

سلطان مراد 

میرزایی
سایر300300

1682

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای احمد آباد1پلدخترلرستان
سلطانعلی پاپی 

نژاد
سایر250250

1پلدخترلرستانگوسفنداری1683
روستای سرنجه - پلدختر

زیودار
سایر250250سلمان باقرنژادبانک کشاورزی

1684
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

کوهدشت روستای سراب 

هاشم بگ
سایر300300سلمان گراوندبانک توسعه تعاون
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سایر250250سلمان مرادیبانک کشاورزیبروجرد روستای دهکرد1بروجردلرستانپرورش گوسفند1685

1686
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

لرستان کوهدشت روستای 

اشتره گل گل
سایر300300سلمان مهرابیبانک کشاورزی

سایر300300سلیمان مرادیبانک توسعه تعاون12بدراباد علیا الله 1خرم آبادلرستانزنبورداری1687

1688
پرورش زنبور 

عسل
1سلسلهلرستان

شهرستان -استان لرستان

روستای داربید علیا-سلسله
سایر360360سمیرا پور عینپست بانک

1689

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500سمیرا شجاعیبانک توسعه تعاونروستای دهنو مقدسی1بروجردلرستان

1690
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250سمیرا مرادیانبانک کشاورزیکوهدشت روستای کمیر1کوهدشتلرستان

سایر200200سمیه زرینی فربانک کشاورزیروستای گل زرد1خرم آبادلرستانکشت زعفران1691

1692
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای کمرسیاه
سایر250250سمیه محمدیبانک کشاورزی

1693

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای چنارستان1بروجردلرستان
سمیه معظمی 

گودرزی
سایر500500

1694

پرورش 

گوسفندداشتی 

وبره

2رومشکانلرستان
رومشکان بخش مرکزی 

روستای مهکی
سایر400400سمیه مهکیبانک کشاورزی

1695
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

روستای کرم آباد - الشتر

مومن
بانک توسعه تعاون

سمیه نوروزیان 

علم
سایر200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1خرم آبادلرستانزنبورداری1696
خرم آباد روستای - لرستان 

بهرامی
سایر300300سهراب عسگریانبانک توسعه تعاون

1697
طرح پرورش 

گاو شیری
سایر300300سودابه چنگاییبانک کشاورزیروستای خانجانخانی1خرم آبادلرستان

1698

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500سودابه عزیزیبانک کشاورزیروستای کهریز1بروجردلرستان

1دورهلرستانگاو شیری1699
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای ریقان
سایر200200سوسن امیریبانک کشاورزی

1دورودلرستانپرورش گوسفند1700
لرستان دورود روستای 

همیانه
سایر450450سوگند هاشمیصندوق کارآفرینی امید

1701

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری آمیخته

بانک کشاورزیروستای سراب حمام1پلدخترلرستان
سید ابوذر 

شاهرخی فرد
سایر300300

1دورهلرستانگاو شیری1702

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

روستای سادات تشکن

بانک کشاورزی
سید احیا حیات 

الغیبی
سایر200200

1703

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250سید اردشیر میربانک توسعه تعاونروستای باباخوارزم- پلدختر1پلدخترلرستان

1دورهلرستانبز داشتی1704

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای کرگز

سایر300300سید اکبر حسینیبانک کشاورزی
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1705

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورودلرستان
دورود روستای -لرستان

سیاهکله
سایر350350سید اکبر موسویبانک کشاورزی

1706
- دامپروری

گوسفندداری
2کوهدشتلرستان

کوهدشت روستای کبود 

ابوالوفا
سایر300300سید اکبر وفاییبانک توسعه تعاون

1707

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

2دلفانلرستان
نوراباد روستای امام زاده 

ابراهیم سرکشتی اتیوند
بانک کشاورزی

سید حبیب 

عادلیان
سایر300300

1دورهلرستانگوسفند داشتی1708

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش 

شاهیوندروستای چم داود

بانک کشاورزی
سید خیر علی 

حیات الغیبی
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای سلطان اباد1ازنالرستانگوسفنداری1709

سید روح اله 

موسوی سلطان 

ابادی

سایر500500

1دورهلرستانگاو شیری1710

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

روستای سادات تشکن

بانک کشاورزی
سید سجاد حیوه 

الغیبی
سایر250250

1دورهلرستانگوسفند داشتی1711
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای گندابه
بانک کشاورزی

سید طهماس 

میرزایی
سایر300300

1دورهلرستانگوسفندداری1712

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای چم 

داود

سایر300300سید علی قریشیبانک کشاورزی

1713

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای پیری سوخته زار

بانک کشاورزی
سید علی میرزا 

حسینی
سایر200200
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1خرم آبادلرستانگاوشیری1714
خرم آباد روستای - لرستان

کاکاشرف
بانک توسعه تعاون

سید ماشاءاله 

قربانی
سایر300300

1دورهلرستانگوسفند داشتی1715
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای گندابه
بانک کشاورزی

سید مجید 

موسوی نژاد
سایر200200

1716
پرورش گاو 

 راس3شیری 
1ازنالرستان

لرستان شهر مومن آباد 

روستای گنجه
بانک توسعه تعاون

سید محسن 

میرباقری
سایر375375

1دورهلرستانگاو شیری1717

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای فرضالی

بانک کشاورزی

سید محمد 

حسن موسوی 

زاهد

سایر250250

1دورهلرستانتلقیح مصنوعی1718

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای چم

بانک کشاورزی
سید محمد 

حیات الغیبی
سایر300300

1719

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای کرکیخان1بروجردلرستان
سید مرتضی 

حسینی نسب
سایر500500

1720

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای سر زمان

بانک کشاورزی
سید مرتضی 

حیات الغیب
سایر300300

1721

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای کلک بیشه1پلدخترلرستان
سید نصراله 

موسوی
سایر300300

1دورهلرستانگاو شیری1722

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای سادات 

چم داود

بانک کشاورزی
سید ولی 

موسوی صدر
سایر300300
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1723
پرورش گاو 

شیری دو رگ
1دورهلرستان

شهرستان - استان لرستان 

- بخش مرکزی - چگنی 

روستای - دهستان تشکن 

سادات تشکن

بانک کشاورزی
سید یحیی 

حیات الغیب
سایر200200

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1724
لرستان خرم آباد روستای 

کورابه
سایر300300سیداکبر نوروزیبانک توسعه تعاون

1725

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان
لرستان دوره چگنی 

روستای گندابه
پست بانک

سیدرضا قاسمی 

گندابه
سایر400400

1726

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای پاعلم1پلدخترلرستان
سیدعابدین 

موسوی زاده
سایر250250

1دورودلرستانپرورش گوسفند1727
لرستان دورود روستای 

انگشته
صندوق کارآفرینی امید

سیده پریسا 

موسوی
سایر190190

1728
پرورش دام و 

طیور
سایر400400سیروس دهقانیبانک کشاورزیروستای ضرون2کوهدشتلرستان

بانک کشاورزیروستای افرینه- معموالن 1پلدخترلرستانکشاورزی1729
سیروس رحیمی 

افرینه
سایر250250

بانک کشاورزیروستای باباخوارزم1پلدخترلرستانگوسفنداری1730
سیروس 

میرکالنتر
سایر250250

1731

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای رمضان آباد

بانک کشاورزی
سیروس نادری 

رمضان اباد
سایر200200

1732
پرورش گاو 

 راس3شیری 
سایر375375سیروس ورمزیاربانک توسعه تعاونروستای دربند1ازنالرستان
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1دورودلرستانپرورش گوسفند1733
لرستان دورود روستای 

بیاتان
صندوق کارآفرینی امید

سیف اله زند 

الفی
سایر350350

1734

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500سیما خیل تاشبانک کشاورزیروستای کیدان1بروجردلرستان

1دورهلرستانگوسفند داشتی1735
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای کله نی
سایر200200سیما میرزاییبانک کشاورزی

1736
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیالشتر روستای چشمه برقی1سلسلهلرستان

شا حسین 

رستمی سراب 

برق

سایر400400

1737
- دامپروری

گوسفندداری
بانک توسعه تعاونکوهدشت روستای زیتون1کوهدشتلرستان

شابانو دهقانیان 

میر آقا
سایر300300

1738
- دامپروری

گوسفندداری
سایر300300شاپسند قرلیوندبانک توسعه تعاونروستای قرعلیوند1کوهدشتلرستان

1739

گوسفند به 

 25مبلغ 

میلیون تومان 

کمیته امداد 

دلفان

2دلفانلرستان
نوراباد شهر روستایمعصوم 

اباد میربگ
سایر250250شازاده قاسمیبانک کشاورزی

1740
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای سیاه - کوهدشت 

چشمه کشماهور
سایر300300شازنان تیموریبانک کشاورزی

سایر300300شاعباس لریاییپست بانکسپیددشت روستای ریدر1خرم آبادلرستانگاو شیری1741

سایر500500شاه پسند خواجهبانک کشاورزیروستای قاضی آباد1ازنالرستانگوسفنداری1742

1743
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیرومشکان روستای مهکی2رومشکانلرستان

شاه عباس 

ملکشاهی
سایر400400
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1744

دامداری وام 

میلیونی 40

کمیته امداد 

هفت چشمه

1دلفانلرستان
بخش - دلفان-لرستان

روستای جای حاتم- کاکاوند
سایر400400شاهمراد طاهریبانک کشاورزی

سایر500500شاهی بهراموندبانک کشاورزیروستای دولت آباد1ازنالرستانگاوشیری1745

بانک کشاورزیروستای همت آباد1بروجردلرستانگوسفنداری1746
شاهی طال 

داشادیان
سایر500500

1747
- دامپروری

گاوداری
سایر300300شاهین گراوندبانک توسعه تعاونروستای اشتره گل گل1کوهدشتلرستان

1748

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

2دلفانلرستان

نوراباد شهر هفت چشمه 

روستای سفید خانی 

سرکشتی

بانک کشاورزی
شگرعلی 

خنجری بن گیسو
سایر250250

1749
تولیدی انواع 

پوشاک
صندوق کارآفرینی امیدزاغه خیابان امام1خرم آبادلرستان

شمس الدین 

کمالی مقدم
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای کمندان1ازنالرستاندامپروری1750
شمس اهلل 

کوهشاری
سایر305305

بانک کشاورزیروستای میدان بزرگ1پلدخترلرستانگوسفنداری1751
شهرام محمدی 

سرناوه
سایر250250

1752
پرورش 

گاوشیری
1دلفانلرستان

لرستان شهرستان دلفان 

روستای گالم بحری چواری
سایر300300شهرام مرادیصندوق کارآفرینی امید

سایر200200شهمراد نادریبانک کشاورزیروستای رمضان آباد1دورهلرستانگوسفند داشتی1753

بانک توسعه تعاونروستای چرخستانه1ازنالرستانگاو شیری1754
شهناز رضایی 

سربیشه
سایر500500

1755
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای الفسانه خاوه جنوبی
سایر500500شهناز فلک الدینصندوق کارآفرینی امید
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1756

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

سایر400400شهین امراییبانک کشاورزیرومشکان روستای نظرعلیوند2رومشکانلرستان

سایر300300شهین معتمدیبانک کشاورزیزاغه روستای امیر آباد2خرم آبادلرستانگاوداری1757

1758
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

گشان
سایر300300شوکت تاجمیریبانک توسعه تعاون

2پلدخترلرستانگوسفندداری1759
لرستان معموالن روستای 

برافتاب غزال
سایر500500شوکت لتوندبانک کشاورزی

1760

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای مله 

شبانان

بانک کشاورزی
شیخ عباس 

خسروی
سایر200200

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1761
خرم آباد روستای - لرستان

انگز
سایر300300شیر علی بازگیربانک توسعه تعاون

1762

پرورش 

گوسفند و بره 

داشتی

2رومشکانلرستان
رومشکان روستای رومیانی 

13کوچه گلستان 
سایر400400شیرزاد رومیانیبانک کشاورزی

1الیگودرزلرستانگوسفندداری1763
- الیگودرز- لرستان 

روستای فهره
سایر300300شیرمحمد بهرامیبانک توسعه تعاون

1764

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

روستای تشکن

بانک کشاورزی

شیروان معروف 

به شیرولی 

شیراوند

سایر200200

1765

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای قالبی اولیا

بانک کشاورزی
صاحب جهان 

نادری
سایر250250
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1766

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای دره 

بادام

سایر200200صادق درویشیبانک کشاورزی

1767
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای هندی
سایر250250صادق صادقیبانک کشاورزی

1768

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای چهار اب

سایر200200صادق محمدیبانک کشاورزی

1769
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای سوری - کوهدشت 

لکی
بانک کشاورزی

صادقعلی سوری 

لکی
سایر300300

1770
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

شاهپور آباد
سایر30030صالح سرلکبانک توسعه تعاون

1771
پرورش 

گوسفند داری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

خان آباد
سایر300300صغرا شیخمیریبانک توسعه تعاون

1کوهدشتلرستانطرح طوبی1772
بخش کونانی روستای 

خسرو اباد
بانک کشاورزی

صغری عزیزی 

خسرو اباد
سایر300300

1الیگودرزلرستانگوسفندداری1773
لرستان الیگودرز روستای 

عباس آباد
سایر300300صفر پوالدوندپست بانک

1774

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250صفر عباسی فنیبانک کشاورزیروستای رنگین بان1پلدخترلرستان

سایر500500صفر کریوندبانک توسعه تعاونروستای ده سلمان- الیگودرز10الیگودرزلرستانپرورش شترمرغ1775
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1سلسلهلرستانپرورش بوقلمون1776

استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای قاسم اباد 

چشمه برقی

سایر250250صفرعلی حسنوندپست بانک

1777

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای کلهو

بانک کشاورزی
صفی مرادی گله 

دار
سایر300300

1778

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250صمد بیرانوندبانک کشاورزیروستای پاعلم1پلدخترلرستان

سایر250250صمد رحمتیبانک کشاورزیروستای افرینه1پلدخترلرستانگوسفنداری1779

سایر500500صمد رضاییبانک کشاورزیروستای کلبر1ازنالرستانگوسفندداری1780

1781
پرورش گاو 

شیری
2الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

کزنار
سایر300300صمد سرلکبانک توسعه تعاون

1782

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

روستای سر انبار

سایر200200صمد شیراوندبانک کشاورزی

1783

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان
رشهرستان پلدختر روستای 

پیر مار
بانک کشاورزی

صمد نجفوند 

قاسمی
سایر250250

1دورهلرستانزنبور داری1784
- تنگ تیر- دوره چگنی

روستای قالبی علیا
سایر360360صمد ویس کرمیپست بانک

سایر500500صنوبر حبیبیبانک کشاورزیروستای تنبک1ازنالرستانگوسفنداری1785
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1786

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250صیاد فالح پوربانک کشاورزیروستای شهید رحیمی1پلدخترلرستان

بانک توسعه تعاونخرم آباد خانه چوبی وارک1خرم آبادلرستانگوسفندداری1787
صید احمد 

ابدالی فرد
سایر300300

3خرم آبادلرستانگاو شیری1788
-خرم آباد - لرستان 

روستای برالیکه
بانک توسعه تعاون

صید حسین 

صادقیان
سایر400400

1789

پرورش گاو 

شیری به 

میلیون400مبلغ

 ریال

2سلسلهلرستان
- الشتر - سلسله- لرستان 

روستای مالمیر
صندوق کارآفرینی امید

صید حمید مال 

میر
سایر400400

1790
پرورش زنبور 

عسل
1خرم آبادلرستان

خرم ابادروستای - لرستان

تیر بازار
بانک توسعه تعاون

صید رستم 

ساکی پور
سایر300300

1791

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان
شهرستان پلدختر دهستان 

جایدر روستای چم مهر
سایر300300صید رضا میرزاپوربانک کشاورزی

1پلدخترلرستانگوسفنداری1792

استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستای پشت مله 

سرتخت

بانک توسعه تعاون
صیدعباس 

نظرپور
سایر250250

1793
پرورش گاو 

شیری
2پلدخترلرستان

روستای - معموالن- پلدختر

زیودار
بانک کشاورزی

صیدکاظم 

قنبری زیوداری
سایر250250

سایر750500صیدکرم حقیبانک کشاورزیروستای شهن آباد میربگ1دلفانلرستانگاو شیری1794

1795
- دامپروری

گوسفندداری
2کوهدشتلرستان

روستای سوری - کوهدشت 

لکی
بانک کشاورزی

صیدمراد سوری 

لکی
سایر300300

1796
- دامپروری

گوسفندداری
2کوهدشتلرستان

روستای - کوهدشت 

قبرموسی
بانک کشاورزی

صیدمراد 

کریمیانی دم بره
سایر300300
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1797

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای ولیعصر1پلدخترلرستان
صیدوالی گل 

یاری
سایر250250

1798

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر313250طاهره قبادی نیابانک کشاورزیروستای سراب حمام1پلدخترلرستان

1799

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500طاهره گودرزیبانک کشاورزیروستا کوشکی سفلی1بروجردلرستان

1800
- دامپروری 

گاوداری
سایر300300طال خانم شادادهبانک توسعه تعاونروستای سوری لکی1کوهدشتلرستان

1801
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای رضا ویس میربگ 

جنوبی

صندوق کارآفرینی امید
طمینه رستمی 

سرآوری
سایر500500

1802
پرورش 

گوسفند آمیخته
پست بانکروستای چم گردله1پلدخترلرستان

طهماسب مرادی 

الوار
سایر300300

1803

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دلفانلرستان
بخش -دلفان-لرستان

روستای فرهاد آباد-میربگ
بانک کشاورزی

طهماسعلی 

خزایی
سایر500500

1دورهلرستانگوسفند داشتی1804

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای چم پلک

بانک کشاورزی
طیبه خدادای 

عمارت
سایر300300
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1805
- دامپروری

گوسفندداری
سایر300300طیبه گراوندبانک کشاورزیروستای اشتره گل گل1کوهدشتلرستان

1806

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش مرکزی 

روستای دره بادام

سایر250250عابد امیریبانک کشاورزی

1807
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله بخش فیروز اباد 

روستای عدل اباد قالیی

سایر200200عابدین گوهریبانک کشاورزی

1808
ایجاد و توسعه 

ictروستایی 
پست بانکروستای چم مهر1پلدخترلرستان

عابدین مرادی 

ماسوری
سایر500500

سایر300300عادل افشار پویابانک کشاورزیزاغه روستای میل میلک1خرم آبادلرستاندامداری1809

1810
پرورش 

گاوشیری
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای مختارآباد سرآور 

میربگ جنوبی

صندوق کارآفرینی امید
عادل بگ القاصی 

سرآوری
سایر400400

1811
-دامپروری 

گوسفندداری
سایر300300عادل مهدویبانک کشاورزیکوهدشت روستای قرعلیوند2کوهدشتلرستان

1رومشکانلرستانپرورش گوسفند1812
لرستان رومشکان بخش 

مرکزی روستای مهکی
سایر250250عارف امراییبانک کشاورزی

سایر300300عارف سهراپوربانک کشاورزیزاغه روستای قلعه علی1خرم آبادلرستاندامپروری1813

1بروجردلرستانپرورش گوسفند1814
بروجرد روستای چگنی 

کش داربلوط
صندوق کارآفرینی امید

عباد رحیمی 

منفرد
سایر500500

1815

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

سایر625625عباس پارسابانک توسعه تعاونروستای ده شیخان1بروجردلرستان
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1816

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

سایر500500عباس تیموریبانک توسعه تعاونروستای وزیر آباد- بروجرد1بروجردلرستان

1817

پرورش 

گوسفند 

 53آمیخته 

رأس

2دورهلرستان
شهر دوره روستای چگه 

میرزاوند
سایر500500عباس خراسانیپست بانک

2خرم آبادلرستاندامپروری1818
خرم آباد بخش پاپی 

دهستان گریت منطقه ترس
سایر300300عباس رشنودیبانک توسعه تعاون

1819
پرورش گاو 

شیری
سایر300300عباس قلی زادهبانک توسعه تعاونروستای خسرو میره1ازنالرستان

سایر500500عباس کبیریبانک کشاورزیروستای مرزیان1ازنالرستانگوسفنداری1820

1821

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر300300عباس کرمیپست بانکروستای میدان بزرگ1پلدخترلرستان

1822
پرورش 

گوسفند داشتی
1دورهلرستان

شهرستان چگنی - لرستان 

دهستان -بخش مرکزی- 

روستای کی - دوره

2میرزاوند

سایر300300عباس مریدی نیابانک کشاورزی

1823
پرورش دام 

سبک
پست بانکروستای شتر خفت1دلفانلرستان

عباس همتی 

شریفی
سایر150150

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1824
- رباط- خرم آباد- لرستان 

روستای پیرجد
سایر300300عباسعلی بسطامیبانک توسعه تعاون

1رومشکانلرستانپرورش گوسفند1825
لرستان رومشکان بخش 

مرکزی اقاجان
سایر250250عباسعلی شیراوندبانک کشاورزی
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1دورهلرستانگوسفند داشتی1826

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای چم دشتی

بانک کشاورزی
عباسعلی ملکیان 

شاهیوندی
سایر250250

1827

وام ,دامداری 

میلیونی 40

کمیته امداد 

هفت چشمه

1دلفانلرستان
بخش -دلفان-لرستان

روستای مومن آباد-کاکاوند
سایر400400عبدالرحیم ورواییبانک کشاورزی

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1828
رباط - خرم آباد- لرستان

دولتشاهی
بانک توسعه تعاون

عبدالرضا 

دولتشاهی
سایر300300

1829
پرورش گاو 

شیری
سایر500500عبداله اکبریبانک توسعه تعاونروستای تمبک1ازنالرستان

1الیگودرزلرستانگوسفند داری1830
لرستان الیگودرز روستای 

چال فهره
سایر300300عبداله پایمردبانک توسعه تعاون

1831
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای سوری - کوهدشت 

لکی
صندوق کارآفرینی امید

عبداله 

پیرمحمدی
سایر300300

1832

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500عبداله کردیبانک کشاورزیروستای حاجی آباد1بروجردلرستان

سایر300300عذرا خورمهرپست بانکروستای افرینه1پلدخترلرستانگوسفنداری1833

سایر500500عذرا کریمی فردبانک کشاورزیروستای کپر جودکی1بروجردلرستانگوسفنداری1834

سایر500500عروس حسینیبانک کشاورزیروستای آبدر1بروجردلرستانگوسفنداری1835

1الیگودرزلرستانگوسفند داری1836
لرستان الیگودرز روستای 

سوزر
بانک توسعه تعاون

عروس فتحی 

عمرو
سایر300300

1837

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250عزت اهلل کریمیبانک کشاورزیمعموالن روستای افرینه1پلدخترلرستان
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اشتغال 
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1838

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای پا علم1پلدخترلرستان
عزت اله کردعلی 

وند
سایر250250

1839

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

2روستای طالقان 

بانک کشاورزی
عزیز اله خیری 

شاهیوند
سایر200200

1840

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر300300عزیز ترکاشوندبانک توسعه تعاونروستای سراب حمام1پلدخترلرستان

2دورودلرستاندامداری1841
لرستان دورودروستای 

گورکش
سایر350350عزیز توزیبانک کشاورزی

سایر250250عزیز شیراوندبانک کشاورزیروستای پانسار1دورهلرستانگوسفند داشتی1842

1دورهلرستانگاوشیری1843

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای کلهو

بانک کشاورزی
عزیز عبدی 

شاهیوند
سایر300300

1844

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

امیخته

سایر392392عزیزاله امیریبانک کشاورزیالشتر روستایی امیر علیا1سلسلهلرستان

1845
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای گردکانه میربگ 

جنوبی

پست بانک
عزیزعلی 

خنجرپورتوتانی
سایر480480
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1846

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دلفانلرستان

شهرستان –استان لرستان 

 –بخش کاکاوند  –دلفان 

 –شهر هفت چشمه 

روستای چمن باوله

سایر250250عزیزعلی عزیزیبانک کشاورزی

1دورهلرستانگوسفندداری1847
شهرستان چگنی - لرستان 

روستای مله بلوط- 
بانک کشاورزی

عزیزمراد 

جمشیدیان
سایر300300

1دورهلرستانگاو شیری1848

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای خاطره

سایر200200عسکر احمدیبانک کشاورزی

1الیگودرزلرستانگوسفندداری1849
- الیگودرز- لرستان 

روستای کهورز سفلی
بانک توسعه تعاون

عصمت علی 

دادی
سایر300300

1850
پرورش گاو 

شیری آمیخته
پست بانکروستای چاله هلوش2پلدخترلرستان

عطارالدین 

حسنوند
سایر300300

1851
پرورش زنبور 

عسل
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای پرسک
سایر350350عطر قیطولیصندوق کارآفرینی امید

3دورودلرستانگوسفند داری1852
لرستان دورود روستای 

بهرام اباد
سایر350350عفت یاراحمدیبانک کشاورزی

1853
پرورش گاو 

شیری
1دورودلرستان

لرستان دورود روستای 

سیاهکله
سایر200200عفت یاراحمدیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500عال گودرزیبانک کشاورزیروستای قلعه شمسی1بروجردلرستانگوسفنداری1854

بانک کشاورزیروستای فلک الدین1بروجردلرستانگاوداری1855
عال محمد 

گودرزی
سایر500500

1856

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

بانک کشاورزیروستای شهید بیرانوند1پلدخترلرستان
علی احمد بیگ 

زاده
سایر300250
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1857

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دلفانلرستان

نورآباد لرستان روستای علی 

میرزایی سفلی بخش خاوه 

جنوبی

پست بانک
علی احمد 

سهرابی میرزایی
سایر480480

1858

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250علی احمدی تباربانک کشاورزیروستای چم مهر1پلدخترلرستان

1859
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای محمدمیرزایی خاوه 

جنوبی

صندوق کارآفرینی امید
علی احمدی 

میرزایی
سایر500500

1الیگودرزلرستانگوسفند داری1860
لرستان الیگودرز روستای 

خمه باال
بانک توسعه تعاون

علی اصغر 

مسلمی
سایر300300

1861
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

- الیگودرز- لرستان 

روستای دهنو آلیگر
سایر300300علی افراسیبانک توسعه تعاون

3دورودلرستانگوسفند داری1862
لرستان دورود چاالن چوالن 

روستای بیاتان
سایر400400علی اکبر رضاییبانک کشاورزی

1دورهلرستانگاو شیری1863

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای پیر سهم الدین

بانک کشاورزی

علی اکبر 

میرشکار 

جهانگیری

سایر250250

3دورودلرستانپرورش گوسفند1864
لرستان دورود روستای 

گنداب
سایر350350علی اکبر هداوندبانک کشاورزی

1الیگودرزلرستانبز داری1865
لرستان الیگودرز روستای 

چال فهره
سایر300300علی آذرنیابانک توسعه تعاون

1866

پرورش واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

1دلفانلرستان
لرستان نورآباد دلفان 

روستای باباجان نورعلی
سایر480480علی آقاییپست بانک
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1867

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای ولد کش

سایر200200علی بابا حیدریبانک کشاورزی

سایر500500علی باجالنبانک توسعه تعاونروستای کلبر1ازنالرستانخرید گوسفند1868

1869

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250علی بازگیربانک کشاورزیبابا خوارزم1پلدخترلرستان

1870
- دامپروری

گوسفندداری
2کوهدشتلرستان

روستای گندابه - کوهدشت 

شیراوند
بانک توسعه تعاون

علی باقر امرایی 

نیا
سایر300300

سایر300300علی باقر کونانیبانک کشاورزیبخش کونانی شهر کونانی1کوهدشتلرستانتراکتور1871

2دورودلرستانگوسفند داری1872
لرستان دورود چاالن چوالن 

روستای پوشکشان
سایر400400علی بیرانوندبانک کشاورزی

سایر500500علی بیرانوندبانک توسعه تعاونروستای دینار آباد1بروجردلرستانگاوآمیخته1873

1874
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای چشمه خانی علیا 

بخش برخوردار

سایر500500علی پور کریمیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250علی تیغ تیزبانک کشاورزیروستای جهان آباد-بروجرد1بروجردلرستاندامداری1875

1876

پرورش واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای رضا ویس میربگ 

جنوبی

پست بانک
علی جان 

فرهادی منفرد
سایر480480

1877

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک توسعه تعاونروستای افرینه- معموالن 1پلدخترلرستان
علی جعفر 

ابراهیمی فر
سایر250250
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1878

نوسازی جایگاه 

و پرورش و 

اصالح گوسفند 

 100آمیخته 

 راس 50 )راسی

(مولد 

صندوق کارآفرینی امیدروستای گرگالن2پلدخترلرستان
علی جعفر پاپی 

الوار
سایر500500

2دلفانلرستانپرورش گوسفند1879
نوراباد شهر روستای مراد 

جان چاواری
بانک کشاورزی

علی جعفر 

خسروی ده 

مرادجان

سایر500500

1880

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دلفانلرستان
لرستان نورآباد دلفان 

روستای نورمحمدزمانه
بانک کشاورزی

علی چراغیان 

سالیانه
سایر500500

1881

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک توسعه تعاونروستای کلک بیشه1پلدخترلرستان
علی حسن 

آبسری
سایر250250

بانک کشاورزیسپیددشت روستای زالیاب1خرم آبادلرستانگوسفندداری1882
علی حسین 

باقری زاده
سایر300300

1883
پرورش 

گوسفندداشتی
2سلسلهلرستان

لرستان الشتر روستای 

پرسک علیا
بانک کشاورزی

علی حسین 

حاجی
سایر400400

2دلفانلرستانپرورش گوسفند1884
نوراباد شهر هفت چشمه 

روستای داربید
پست بانک

علی حیدر 

جواهری نیا
سایر300300

1885

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش مرکزی 

روستای دوش برآفتاب

بانک کشاورزی
علی حیدر 

حسین زاده
سایر250250
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1886
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای ورنمد میربگ 

جنوبی

صندوق کارآفرینی امید
علی حیدر 

صفری نظرآباد
سایر500500

1887

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای ملک آباد سماق

بانک کشاورزی
علی حیدر 

طوالبی
سایر250250

1888

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای ولد کش

بانک کشاورزی
علی حیدر 

مظفری
سایر200200

1889
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای فرهاد اباد میربگ 

شمالی

سایر500500علی خزاییصندوق کارآفرینی امید

1890

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دلفانلرستان

لرستان دلفان بخش 

کاکاوند روستای چشمه 

حاجی محمد

سایر300300علی دوستیبانک کشاورزی

1891

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای رمضان آباد

سایر250250علی رحمانیبانک کشاورزی

1892

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250علی رحیم پورپست بانکمعموالن1پلدخترلرستان
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1893

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای برکه
سایر300300علی رحیمیبانک کشاورزی

1894
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

شاهپور آباد
بانک کشاورزی

علی رضا فرزانه 

قفری
سایر300300

1895
پرورش گاو 

شیری
سایر500500علی رضا مرزبانبانک توسعه تعاونروستای گمبه3ازنالرستان

سایر400400علی شاهرودهبانک توسعه تعاونروستای طیان1ازنالرستانگاو شیری1896

1دورهلرستانکشت زعفران1897

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای شیران بیشه

سایر250250علی شرفی نژادبانک کشاورزی

1898
پرورش گاو 

شیری
سایر445445علی شکرییانبانک کشاورزیالشتر روستای فیض آباد1سلسلهلرستان

4بروجردلرستانگوسفند داری1899

لرستان بروجرد روستای 

توده زن خیابان شهید داود 

31صارمی پ 

سایر300300علی صارمیبانک کشاورزی

1کوهدشتلرستاندامپروری1900
روستای سیردر علیای 

سرکوه همیان
سایر300300علی صفر الماسیبانک کشاورزی

1901

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش مرکزی 

روستای میرزاوند چگه

بانک کشاورزی
علی طاهری 

چگنی
سایر250250

1دورهلرستانگاو شیری1902
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای کله نی
سایر250250علی طرهانیبانک کشاورزی
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1903

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستا گیجالی پایین1بروجردلرستان
علی عباس 

ابوالحسنی
سایر500500

1904

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای چم پلک

بانک کشاورزی

علی عباس 

خدایی 

شاهیوندی

سایر200200

1خرم آبادلرستانگاو شیری1905
سپیددشت روستای سراب 

جلدان
سایر300300علی عبدیبانک کشاورزی

سایر300300علی عزیزی اصلبانک کشاورزیروستای چم مهر2پلدخترلرستانگوسفنداری1906

1907

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250علی عسگر برمخبانک کشاورزیروستای چم مهر1پلدخترلرستان

1908

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

روستای امیر آباد

بانک کشاورزی
علی عسگر 

جودکی
سایر300300

1909
گاو شیری دو 

رگ
1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش مرکزی 

روستای بز آب

بانک کشاورزی
علی علی پور 

نصیری
سایر250250

1910

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای چم گردله1پلدخترلرستان
علی غالمی 

واشیان
سایر250250

1خرم آبادلرستانمیش داشتی1911
خرم آباد روستای - لرستان

ملیم دول
سایر300300علی فتح دریکوندبانک توسعه تعاون
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1912
پرورش گاو 

شیری
2الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

دوزان
سایر300300علی کرم رجبیبانک توسعه تعاون

1913
احداث اقامتگاه 

بومگردی
8خرم آبادلرستان

خرم آباد، منطقه تاف، 

روستای خارزار
سایر2070824علی کرم کشوریبانک توسعه تعاون

1914

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر300300علی لطفیپست بانکروستای رنگین بان1پلدخترلرستان

1915

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای چاه 

ذولفقار

بانک کشاورزی
علی محمد پنجه 

شاهی
سایر250250

1916
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدالشتر روستای دکاموند2سلسلهلرستان

علی محمد 

یوسفوند
سایر400400

2پلدخترلرستانگوسفنداری1917
-روستای سرابحمام- پلدختر

 شهید جودکی
بانک کشاورزی

علی محمدزاده 

علیا
سایر250250

5دلفانلرستاندامپروری1918
نوراباد لرستان اتیوند شمالی 

روستای جاحاتم
بانک کشاورزی

علی مراد زمانی 

محمدی
سایر490490

1دورهلرستانگاو شیری1919

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

روستای تشکن

بانک کشاورزی
علی مردان 

شیراوند
سایر300300

بانک کشاورزیروستای ولیعصر1پلدخترلرستانگوسفند آمیخته1920
علی مروت 

بیرانوند
سایر300300

1دورهلرستانگوسفند داشتی1921

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

روستای برآفتاب

بانک کشاورزی
علی مروت 

همتی پور
سایر250250
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1بروجردلرستانگوسفند داری1922
لرستان اشترینان روستای 

گلچهران
بانک کشاورزی

علی معظمی 

گودرزی
سایر500500

1دورهلرستانگاو شیری1923

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای کلهو

بانک کشاورزی
علی منصوری 

شاهیوند
سایر300300

1924

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250علی میر فیضیبانک کشاورزیروستای تنگ فنی1پلدخترلرستان

1925

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر300300علی میرزائیصندوق کارآفرینی امیدروستای کلک بیشه- پلدختر2پلدخترلرستان

1926

وام ,دامداری 

میلیونی 40

کمیته امداد 

هفت چشمه

1دلفانلرستان

شهرستان .استان لرستان

-بخش کاکاوند- دلفان

روستای داربید

بانک کشاورزی
علی نادری توده 

رودی
سایر300300

1927

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر300300علی ناظریبانک توسعه تعاونروستای سراب حمام1پلدخترلرستان

1928

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان بخش 

مرکزی دهستان نورعلی 

روستای کریم وند چواری

سایر500500علی نجفیبانک کشاورزی

1929
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای رضااباد
سایر250250علی ندریبانک کشاورزی
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1930

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر300300علی نظریبانک کشاورزیروستای گری بلمک1پلدخترلرستان

سایر300300علی نظریبانک توسعه تعاونروستای چم گردله1پلدخترلرستانگوسفنداری1931

1932
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

نورآباد دلفان روستای 

محمدمیرزایی خاوه جنوبی
صندوق کارآفرینی امید

علی نقی عزیزی 

میرزا
سایر500500

1933

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250علی نوروزی نژادبانک کشاورزیروستای اسالم اباد1پلدخترلرستان

1934

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای دلبر جوان اباد

سایر250250علی ولدیبانک کشاورزی

1935

پرورش واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای گرگعلی 

میربگ جنوبی(یارآباد)

سایر400400علی ولی پورپست بانک

1936

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1الیگودرزلرستان
- الیگودرز- لرستان 

روستای اسماهور باال
سایر300300علی ویسیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای کلک بیشه1پلدخترلرستانگوسفنداری1937
علی یار میرزایی 

نسب
سایر300300
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1938

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250علیراست کرمیبانک کشاورزیروستای باغ گل گل1پلدخترلرستان

1939
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

خمه سفلی
سایر300300علیرضا اسماعیلیبانک کشاورزی

سایر500500علیرضا پیریاییبانک کشاورزیروستای کاروانه1بروجردلرستانپرورش گوسفند1940

1خرم آبادلرستانگاو شیری1941
سپیددشت روستای قلعه 

مهر علی
سایر250250علیرضا کشوریبانک کشاورزی

1942
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکروستای چم صیدی سفلی1بروجردلرستان

علیرضا معظمی 

گودرزی
سایر500500

سایر500500علیرضا مهریبانک کشاورزیروستای آقایی1ازنالرستانگوسفنداری1943

1944

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای دره 

رحمانه

سایر300300علیمیرزا طوالبیبانک کشاورزی

1945
پرورش 

گوسفند داشتی
1کوهدشتلرستان

کوهدشت زیر تنگ سیاب 

روستای ده برادر
سایر300300عنبربانو آدینه وندبانک کشاورزی

سایر300300عنبرطال هلل زادهبانک توسعه تعاونروستای کشماهور1کوهدشتلرستانپرورش گوسفند1946

1947

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیپلدختر روستا چم گردله2پلدخترلرستان
عوض علی 

صادقی
سایر300300

سایر240240عیدی حسینیبانک کشاورزیروستای دهلیج آبسرد2پلدخترلرستانگاوداری1948
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1949
دامداری 

(گوسفندداری)
بانک کشاورزیمعموالن چم حیدر2پلدخترلرستان

عیسی جعفری 

طوالبی
سایر500500

1950

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای افرینه- معموالن 1پلدخترلرستان
عیسی جمشیدی 

پور
سایر250250

1951
پرورش گاو 

شیری
1دلفانلرستان

شهرستان دلفان  –لرستان 

روستای  –بخش کاکاوند –

زرده سوار

بانک کشاورزی
عین اهلل زرده 

سواری
سایر400400

بانک کشاورزیروستای شیخمیری کلهر1بروجردلرستانگوسفنداری1952
عین اله معظمی 

گودرزی
سایر500500

1953
گاو شیری دو 

رگ
1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای دلبر رک رک

سایر250250غضنفر ولدیبانک کشاورزی

1954

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

2دلفانلرستان
نوراباد شهر هفت چشمه 

روستای گلستانه اتیوند
بانک کشاورزی

غالم حسین 

ویسیانی
سایر400400

1955
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

سور
سایر300300غالم رضا زلقیبانک توسعه تعاون

1956
پرورش دام 

سنگین و سبک
بانک توسعه تعاونلرستان ازنا روستای مرزیان2ازنالرستان

غالمحسن 

رنجبری
سایر500500
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1957

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای قلعه نصیر1پلدخترلرستان
غالمحسین ولی 

پور
سایر250250

1958

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک توسعه تعاونروستای جلگه خلج1پلدخترلرستان
غالمحسین ولی 

نیا
سایر300300

بانک کشاورزیسپیددشت روستای دهنسار1خرم آبادلرستانزنبورداری1959
غالمرضا حاجی 

وند
سایر250250

1960

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر300300غالمرضا صادقیبانک کشاورزیروستای چاه شیرین واشیان1پلدخترلرستان

سایر500500غالمرضا کاوندبانک کشاورزیروستای دره صیدی1بروجردلرستانگوسفنداری1961

1962

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر300300غالمرضا نصیریبانک توسعه تعاونمالوی1پلدخترلرستان

2دورودلرستانگوسفند داری1963
لرستان دورود چاالن چوالن 

روستای حشوید
بانک کشاورزی

غالمرضا 

یاراحمدی
سایر400400

1964
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

ززم
سایر300300غالمعباس آرینبانک توسعه تعاون

سایر450450غالمعباس ماه روبانک توسعه تعاونروستای طیان1ازنالرستانگاو شیری1965

سایر300300فاضل بازگیرپورپست بانکروستای چم مهر پایین1پلدخترلرستانگوسفنداری1966
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1دورهلرستانگوسفند داشتی1967

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای چم پلک

بانک کشاورزی
فاضل خدایی 

شاهوندی
سایر300300

سایر250250فاطمه آدینهبانک کشاورزیروستای جهان آباد1بروجردلرستاندامداری1968

3دورودلرستاندامداری1969
لرستان دورود روستای دره 

اسپر
سایر400400فاطمه بهمنیبانک کشاورزی

1970

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای زمزم

بانک کشاورزی
فاطمه حسنی 

منش
سایر300300

1971

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250فاطمه دریکوندیبانک کشاورزیروستای شهیر رحیمی1خرم آبادلرستان

1972
پرورش گاو 

شیری
1دورودلرستان

لرستان دورود روستای 

بیاتان
سایر320320فاطمه رضاییبانک توسعه تعاون

سایر500500فاطمه شاهوردیبانک کشاورزیروستای طبریجان1بروجردلرستانگاوداری1973

سایر500500فاطمه صحراییبانک توسعه تعاونروستای پازرد آلو1ازنالرستانگوسفنداری1974

1975

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

پست بانکزاغه روستای تقی آباد1خرم آبادلرستان
فاطمه صدیقی 

نسب
سایر200200

1976

پروانه فعالیت 

پرورش 

گوسفندداشتی

1کوهدشتلرستان
لرستان کوهدشت بخش 

کونانی روستای بساط بیگی
سایر500500فاطمه صفریپست بانک

سایر300300فاطمه کمالوندبانک کشاورزیزاغه روستای قلعه هادی1خرم آبادلرستاندامپروری1977
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2الیگودرزلرستانگوسفندداری1978
- الیگودرز- لرستان 

روستای دهنو آلیگر
سایر300300فاطمه کیومرثیبانک توسعه تعاون

1979

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500فاطمه گودرزیبانک کشاورزیروستای کهریز1بروجردلرستان

1980
- دامپروری

گوسفندداری
سایر300300فاطمه لرستانیبانک توسعه تعاونروستای خوشناموند1کوهدشتلرستان

1الیگودرزلرستانگوسفندداری1981
لرستان الیگودرز روستای 

خمه سفلی
پست بانک

فاطمه مهدی 

بسحاق
سایر300300

1982
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500فاطمه یاراحمدیبانک کشاورزیروستا آبدر1بروجردلرستان

1دورهلرستانگوسفند داشتی1983

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای درمره

بانک کشاورزی
فایزه زیدی چراغ 

آباد
سایر300300

1984

پرورش واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

1دلفانلرستان
لرستان نورآباد دلفان 

روستای سبزه خانی نورعلی
پست بانک

فتانه خدادادی 

حشمت آباد
سایر480480

1985
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

الشتر روستای سراب پاپی 

ندر
سایر350350فتانه ندریبانک توسعه تعاون

1986
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای - کوهدشت 

قرعلیوند
سایر300300فتح اله کولیوندپست بانک

1987

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای ملک 

اباد سماق

سایر250250فتحعلی طوالبیبانک کشاورزی
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1988
- دامپروری

گوسفندداری
صندوق کارآفرینی امیددرب گنبد روستای سرسنگر1کوهدشتلرستان

فتحی بگ 

ابراهیمی فرد
سایر300300

1989
پرورش گاو 

شیری
2رومشکانلرستان

رومشکان روستای موسی 

آباد علیاء
بانک کشاورزی

فخر اعظم زمانی 

زاده
سایر400400

1خرم آبادلرستانگاوشیری1990
خرم آباد روستای - لرستان

انگز
سایر300300فخرالدین بازگیربانک توسعه تعاون

1991

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250فخرالدین حاتمیبانک کشاورزیمعموالن روستای افرینه1پلدخترلرستان

1992

گوسفند 

آمیخته اصالح 

نژاد شده

1خرم آبادلرستان
زاغه روستای چغلوند رود 

علیا
بانک کشاورزی

فخرالدین میرکه 

دالوند
سایر300300

1993

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

روستای تافتافینه

سایر300300فخردولت شیرواندبانک کشاورزی

1994

پرورشگوسفند 

داشتی به مبلغ 

میلیون 500

ریال

2سلسلهلرستان

- شهرستان سلسله 

روستای پیر - فیروزاباد 

محمد شاه

سایر500500فخری مرادیصندوق کارآفرینی امید

1995

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای چم 

دانه

سایر200200فرامرز مراد پوربانک کشاورزی
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1996

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای مله 

بلوط

بانک کشاورزی
فرج اله صادقی 

دارمرود
سایر300300

1دورهلرستانگوسفند داشتی1997

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای دره 

دوش برآفتاب طوالبی

سایر250250فرج طوالبیبانک کشاورزی

1998
گاو شیری دو 

رگ
1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای پیرصمدین

سایر250250فرحناز خزاییبانک کشاورزی

1999

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای چاه شیرین واشیان1پلدخترلرستان
فرخنده احمدی 

پور
سایر250250

2000
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای - کوهدشت 

داوودرشید ده خسرو
سایر300300فرخنده نظر پوربانک کشاورزی

سایر300300فردوس سرشاربانک کشاورزیزاغه روستای دره عباس1خرم آبادلرستاندامپروری2001

2002

پرورش 

گوسفند امیخته 

و اصالح نژاد

1خرم آبادلرستان
خرم آباد روستای - لرستان

سرخده سفلی
سایر300300فردین دریکوندبانک توسعه تعاون

سایر500500فردین نظری نیابانک توسعه تعاونخرم اباد2خرم آبادلرستانزنبورداری2003

سایر300300فردین همتیپست بانکپلدختر روستای تخت آب1پلدخترلرستانگوسفنداری2004

1دورهلرستانگاو شیری2005

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای غالمان سفلی

سایر250250فرزاد طوالبیبانک کشاورزی

سایر500500فرزاد نصرالهیبانک کشاورزیروستای کهریز1بروجردلرستانزراعت گندم2006
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2007

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
شهرستان - استان لرستان

روستای سه کره –چگنی 
سایر300300فرزانه حیدریبانک کشاورزی

2008

خدمات ورزشی 

و آمادگی 

جسمانی

1الیگودرزلرستان
چهار راه -الیگودرز- لرستان 

معلم
سایر300300فرزانه طالبیبانک توسعه تعاون

1دورهلرستانگاو شیری2009

 استان لرستان شهرستان :

 دوره چگنی بخش شاهیوند

روستای ریخته کوب

بانک کشاورزی
فرزانه فرخی 

علی آباد
سایر300300

2010

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500فرزانه کردیبانک کشاورزیروستای آبسرده1بروجردلرستان

1الیگودرزلرستانگوسفندداری2011
- الیگودرز- لرستان 

روستای دره ماهی علیا
سایر300300فرشاد پالیزوانبانک توسعه تعاون

2012

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری آمیخته

سایر300300فرشاد محمودوندبانک توسعه تعاونروستای سراب حمام1پلدخترلرستان

2013
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای حسن آباد خاوه 

جنوبی

سایر300300فرشاد مرادپورصندوق کارآفرینی امید

2014

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
شهرستان دوره چگنی 

روستا سراب رفتخان
بانک کشاورزی

فرشته حاجی 

پوررمضانی
سایر200200
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2015

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

1دلفانلرستان
لرستان نورآباد دلفان 

روستای بابامحمد سنجابی
پست بانک

فرشته عزیزی 

حسن آباد
سایر300300

2016
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای جعفرآباد علیا 

میربگ

صندوق کارآفرینی امید
فرشته قنبری 

جعفرآباد
سایر500500

2017

پرورش واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای کن خان یعقوب د 

میربگ جنوبی

سایر480480فرشته لطفی پورپست بانک

2018
پرورش گاو 

شیری
سایر250250فرشته لکبانک توسعه تعاونروستای میان رودان1ازنالرستان

2019

پرورش 

گوسفند به 

روش سنتی

2سلسلهلرستان
روستای عباس آباد - الشتر

جوانمرد
سایر200200فرض اله ساکیبانک توسعه تعاون

2020

پرورش 

گوسفند داشتی 

به مبلغ 

میلیون 300

ریال

2سلسلهلرستان

- شهرستان سلسله 

روستای شیخ - فیروزاباد 

{زنگی وند }اباد 

صندوق کارآفرینی امید
فرنگیس پیری 

صفرآباد
سایر300300

سایر300300فرهاد امیرالواربانک توسعه تعاونخرم آباد حسن آباد صبور1خرم آبادلرستانگوسفندداری2021

2022

پرورش واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای سراب احمد وند 

نورعلی

سایر300300فرهاد بساطیپست بانک
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2023

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
شهرستان - استان لرستان

روستای حسیوند –چگنی 
سایر300300فرهاد رشیدیبانک کشاورزی

2024
- دامپروری

گوسفندداری
سایر300300فرهاد قنبرزادهبانک کشاورزیروستای فرخ آباد سفلی1کوهدشتلرستان

1خرم آبادلرستانزنبورداری2025
روستای -سپیددشت

چمسنگر
سایر400400فرهاد مرادیبانک کشاورزی

2026

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250فرهاد میر نصیریبانک کشاورزیروستای تنگ فنی1پلدخترلرستان

2027

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500فرهاد یاراحمدیبانک کشاورزیروستا سراب زارم1بروجردلرستان

2028

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان
روستای بن - رمعموالن 

تومان
بانک کشاورزی

فرهادی شاه 

کرمی
سایر250250

1دورهلرستانگاو شیری2029

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای چم پلک

بانک کشاورزی
فرود رحمتی 

شاهیوند
سایر300300

1رومشکانلرستانپرورش گوسفند2030
لرستان رومشکان بخش 

مرکزی چغابل
سایر250250فرود منصوریبانک کشاورزی

1الیگودرزلرستاننان لواش سنتی2031
لرستان الیگودرز روستای 

تیتکان
سایر300300فروزان زلقیپست 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 

2032

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان
روستای بن - معموالن 

تومان
سایر250250فروغ شاکرمیبانک کشاورزی

3خرم آبادلرستانتولیدی پوشاک2033
دهستان ده پیر روستای 

اسکین
سایر430430فریبا اسدیبانک توسعه تعاون

2034

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده امیخته

سایر300300فریبا خنجریبانک کشاورزیلرستان کوهدشت گراب1کوهدشتلرستان

سایر300300فریبا فالح نژادبانک کشاورزیزاغه روستای کیان1خرم آبادلرستاندامپروری2035

2036
پرورش 

گوسفند آمیخته
سایر250250فرید رضاییپست بانکسپیددشت1خرم آبادلرستان

2037

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای علی آباد تیزاب 

میربگ جنوبی

پست بانک
فریده بابایی 

مورینه
سایر480480

2038

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250فریده محمودوندبانک کشاورزیمعموالن روستای افرینه1پلدخترلرستان

2039

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای بز آب
سایر300300فریده نصیریبانک 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 

2040

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
ویسیان روستای کالیاب 

روستای اثر زمین
بانک کشاورزی

فریدون رضائیان 

فرد
سایر250250

2دورهلرستانتولید بذر و نهال2041
بخش ویسیان روستای 

شوراب پارک جنگلی
بانک کشاورزی

فریدون گلی 

جودکی
سایر500500

2042

پرورش و 

اصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

1کوهدشتلرستان
لرستان کوهدشت بخش 

گراب
سایر300300فضل اهلل رئیسوندبانک کشاورزی

2043
پرورش دهنده 

گوسفند داشتی
1کوهدشتلرستان

لرستان کوهدشت دهستان 

خوشناموند روستای زالیاب 

سوری لکی

بانک کشاورزی
فضل اهلل سوری 

لکی
سایر250250

2044

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای عبدالحسینی بخش 

خاوه جنوبی

سایر500500فضل اله امیدیانبانک کشاورزی

2045

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش مرکزی 

روستای دره بادام

سایر300300فضل اله امیریبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای برجله1ازنالرستانخواروبار فروشی2046
فضل اله لک 

معروفی
سایر300300

2047

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

شهرستان - استان لرستان

 –بخش چگنی  –چگنی 

روستای چشمه جمیله

سایر200200فهیمه طوالبیبانک 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 

1دورهلرستانگوسفند داشتی2048
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای سه کره
بانک کشاورزی

فهیمه عزیزی 

فرخ
سایر200200

2049

ایجاد وتوسعه 

ICT روستایی 

(باجه بانکی )

1دلفانلرستان

استان لرستان شهرستان 

دلفان بخش کا کاوند شهر 

هفت چشمه

سایر500500فهیمه محمدیپست بانک

2050

پرورش 

گوسفند داشتی 

به مبلغ 

میلیون 300

ریال

2سلسلهلرستان
- شهرستان سلسله 

روستای اصالنشاه- فیروزاباد 
سایر250250فهیمه یوسفوندبانک توسعه تعاون

2051

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای چم پلک

بانک کشاورزی
فیروزه عبدی 

شاهیوند
سایر200200

2052

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

پست بانکروستا برکت آباد1بروجردلرستان
فیض اله میری 

زاده
سایر500500

1خرم آبادلرستانزعفران2053
سپیددشت روستای سراب 

جلدان گریت
بانک کشاورزی

قاسم بشارتی 

مقدم
سایر440440

1خرم آبادلرستانمیش داشتی2054
لرستان شهرستان خرم آباد 

روستای سرخده سفلی
سایر300300قاسم دریکوندبانک 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 

2055

پرورش 

گوسفند داشتی 

 400به مبلغ

میلیون ریال

2سلسلهلرستان
- شهرستان سلسله 

روستای تملیه- فیروزاباد 
صندوق کارآفرینی امید

قباد قاسمی صفر 

اباد
سایر400400

2056

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای امیر اباد
سایر200200قدرت اله امیریبانک کشاورزی

1الیگودرزلرستانگوسفند داری2057
لرستان الیگودرز روستای ده 

نصیر
بانک توسعه تعاون

قدرت اله 

شاهسواری
سایر300300

1الیگودرزلرستانگوسفندداری2058
لرستان الیگودرز روستای 

خمه سفلی
بانک کشاورزی

قدرت اله نقیبی 

زاده
سایر300300

1الیگودرزلرستانگوسفندداری2059
- الیگودرز- لرستان 

روستای کندر
بانک توسعه تعاون

قدرت اله 

نوروزی زاده
سایر300300

سایر300300قدرت حیدروندبانک توسعه تعاونروستای سراب حمام1پلدخترلرستانگوسفنداری2060

2061

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای هلوش1پلدخترلرستان
قدرت زینیوند 

مقدم
سایر300250

2062
- دامپروری 

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای - کوهدشت 

قرعلیوند
بانک توسعه تعاون

قدم شا شفیع 

زاده
سایر300300

2063
پرورش 

گوسفند داشتی
1بروجردلرستان

روستای - بروجرد - لرستان 

وزیر آباد
پست بانک

قربان علی 

رخشنده کوکب
سایر500500

2064
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

- الیگودرز- لرستان 

روستای دوزان
سایر300300قربانعلی پرستاریبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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2065

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک توسعه تعاونروستای اسالم اباد1پلدخترلرستان
قورچعلی 

سلیمانی
سایر250250

2066

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری آمیخته

سایر300300قورچعلی غالمیبانک کشاورزیروستای جایدر چم پایین1پلدخترلرستان

2067

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250قیصر طوالبی نژادبانک کشاورزیسراب حمام1پلدخترلرستان

1دورهلرستانگاوآمیخته2068

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای 

میرزاوند چگه

بانک کشاورزی
قیصر موسوی 

چگنی
سایر330330

2069

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای چاه 

ذولفقار

سایر200200کاظم ظهرابیبانک کشاورزی

2070
- دامپروری 

گاوداری
1کوهدشتلرستان

روستای - کوهدشت 

قرعلیوند
سایر300300کاظم قرلیوندبانک توسعه تعاون

2071

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده امیخته

1کوهدشتلرستان
لرستان کوهدشت بخش 

گراب
بانک کشاورزی

کاکه جان ادینه 

وند
سایر300300

1رومشکانلرستانپرورش گوسفند2072
لرستان رومشکان بخش 

مرکزی روستای رشنوده
سایر250250کامران ابراهیمیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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2073

پرورش 

گوسفند و بره 

داشتی

2رومشکانلرستان

رومشکان بخش سوری 

روستای رومیانی کوچه 

17گلستان 

سایر400400کامران عبدیبانک کشاورزی

سایر400400کبری افروغبانک کشاورزیروستای مرزیان1ازنالرستانگاوشیری2074

1الیگودرزلرستانگوسفند داری2075
لرستان الیگودرز روستای 

چمن سلطان
سایر300300کبری بیاتبانک توسعه تعاون

2خرم آبادلرستانپرورش گوسفند2076
خرم آباد روستای تپه دار 

کاکاشرف
سایر989989کبری پاپیبانک کشاورزی

2077
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای کرم آبادنورعلی
پست بانک

کبری جماعت 

قمبر
سایر480480

2078
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدالشتر روستای شکرآباد1سلسلهلرستان

کبری دارائی 

شکرآباد
سایر200200

2079

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

روستای پانسار

سایر300300کبری شیراوندبانک کشاورزی

سایر300300کبری قره لیوندبانک توسعه تعاونکوهدشت روستای قرعلیوند1کوهدشتلرستانپرورش گوسفند2080

1کوهدشتلرستانگوسفندداری2081
روستای ساری - کوهدشت 

میران آزادبخت
بانک کشاورزی

کبری محمدی 

نسب
سایر300300

بانک کشاورزیروستای شیخمیری کلهر1بروجردلرستانگوسفنداری2082
کبری معظمی 

گودرزی
سایر500500

2083

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای دوش برافتاب

سایر250250کرم تیموری فربانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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2084

خرید گوسفند 

به مبلغ 

میلیون 400

ریال

2سلسلهلرستان
- -الشتر - سلسله- لرستان 

 روستای عباس اباد جوانمرد
صندوق کارآفرینی امید

کرم حسنوند 

جوانمرد
سایر400400

2085

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای رمضان آباد

بانک کشاورزی
کرم خان نادری 

رمضان اباد
سایر200200

2086
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای - کوهدشت 

داودرشید
بانک کشاورزی

کرم رضا ویسی 

چراغ اباد
سایر250250

1دورهلرستانگوسفند داشتی2087

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش مرکزی 

روستای چنار میشاخور

سایر300300کرم طوالبیبانک کشاورزی

2088
پرورش 

گاوشیری
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای اییرانشاهی بخش 

خاوه شمالی

سایر300300کرم گودرزیپست بانک

2089
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای داالب - کوهدشت 

پایین
سایر300300کریم رفیعیبانک توسعه تعاون

2090

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

بانک توسعه تعاونبروجرد روسنای چنارستان3بروجردلرستان
کریم غضنفری 

زاده
سایر500500

2091

پرورش 

وفرآوری 

ونگهداری زنبور 

عسل

1دلفانلرستان
لرستان نورآباد دلفان 

روستای کفراج خاوه شمالی
پست بانک

کسعلی مرادیان 

کفراج
سایر480480
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2092
پرورش 

گوسفند آمیخته
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله بخش فیروز اباد 

روستای شیخ ابادزنگیوند

صندوق کارآفرینی امید
کشور ریاحی 

شیخ اباد
سایر250250

سایر300300کلثوم پاپیبانک کشاورزیزاغه روستای سرگرفته1خرم آبادلرستاندامپروری2093

سایر200200کلثومه ساالروندپست بانکروستای سیاه ول-دورود2دورودلرستانگاوشیری2094

2095
کارگاه 

جوشکاری
3بروجردلرستان

لرستان بروجرد روستای 

قایدطاهر خیابان امام کوچه 

شهید علیرضا معظمی 

گودرزی

بانک کشاورزی
کمیل معظمی 

گودرزی
سایر300300

2096

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفندآمیخته

1کوهدشتلرستان
لرستان کوهدشت بخش 

طرهان روستای دمروستان
سایر300300کهزاد مهکیپست بانک

2097
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

مشکک
سایر300300کوثر نصیریپست بانک

1دورهلرستانگاو شیری2098

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای پیر سهم الدین

سایر300300کیانفر میرشکاریپست بانک

2099
پرورش گاو 

شیری
سایر500500کیانوش ضیاییپست بانکروستای کپر جودکی1بروجردلرستان

2100

پرورش گاو 

شیری واصالح 

نژاد

2خرم آبادلرستان

خرم اباد بیرانشهر بخش 

بیرانوند روستای سراب 

دارایی

بانک توسعه تعاون
کیانوش 

محمدعلی پور
سایر500500

2101

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

1رومشکانلرستان
استان لرستان شهرستان 

رومشکان رحمان اباد
بانک کشاورزی

کیهان آقایی 

برخورداری
سایر250250
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1الیگودرزلرستانگوسفند داری2102
لرستان الیگودرز روستای 

چال فهره
سایر300300کیومرث پایمردبانک توسعه تعاون

2103

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای مینه

سایر250250کیومرث جودکیبانک کشاورزی

2104
پرورش قارچ 

خوراکی
بانک توسعه تعاونخرم آباد روستای تلوری علیا1خرم آبادلرستان

کیومرث 

کردعلیوند
سایر300300

2105

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250گل بانو رضاییبانک کشاورزیروستای قلعه کنار1پلدخترلرستان

2106
- دامپروری

گوسفندداری
صندوق کارآفرینی امیدروستای سوری لکی1کوهدشتلرستان

گل زینب خانی 

نژاد
سایر300300

2خرم آبادلرستانگاوشیری2107
ازنا - لرستان خرم آباد

روستای علی آباد- سگوند
سایر300300گل عنبر سگوندبانک توسعه تعاون

2108
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

چغاوقفی
سایر300300گل مرجان پرستهبانک توسعه تعاون

2109

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری آمیخته

سایر12001200گل نازار بازوندبانک کشاورزیروستای کیان آباد- پلدختر2پلدخترلرستان

2110
پرورش 

گوسفند داشتی
1کوهدشتلرستان

کوهدشت بخش مرکزی 

روستای داوودرشید
بانک کشاورزی

گل نبات گرایی 

کرم آبادی
سایر300300

2111
پرورش 

گاوشیری
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای مله خان
بانک کشاورزی

گال بتول زمانی 

مله خان
سایر500500
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2112

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای دره باغ کرکی1پلدخترلرستان
گلرخ 

میردریکوندی
سایر500250

1خرم آبادلرستانگاوشیری2113
خرم آباد روستای - لرستان

دیناروند
سایر300300گلستان مرادیبانک توسعه تعاون

2114

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250گلمیرزا درویشیبانک کشاورزیروستای سراب حمام1پلدخترلرستان

2115

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

2سلسلهلرستان

شهرستان سلسله - لرستان 

فیروزاباد روستای دارامرود - 

{ربیع اباد  }

بانک توسعه تعاون
گوهر افسری 

اکبری
سایر350350

سایر500500گوهر جودکیبانک توسعه تعاونروستای سیاوش آباد1ازنالرستانگوسفنداری2116

1دورهلرستانگوسفند داشتی2117

شهرستان - استان لرستان

 –بخش شاهیوند  –چگنی 

روستای شیخ گل

سایر300300گوهر شاهی وندبانک کشاورزی

1الیگودرزلرستانگوسفند داری2118
لرستان الیگودرز روستای 

آبگرمک
سایر300300الله اسدیبانک توسعه تعاون

2119

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
بخش شاهیوند روستای 

رمضان آباد
بانک کشاورزی

لطف اله کاظم 

پور
سایر300300

بانک کشاورزیروستای مداباد1ازنالرستانگاو شیری2120
لطف علی 

رحیمی
سایر400400

2121
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای پرسک علیا
سایر350350لطیف حاجیبانک توسعه تعاون
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1الیگودرزلرستانگوسفندداری2122
لرستان الیگودرز روستای 

ایونده
سایر500500لهراسب حیدریبانک کشاورزی

1دورهلرستانگوسفند داشتی2123
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای سه کره
بانک کشاورزی

لیال روشنی شیخ 

آباد
سایر300300

2124
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200لیال فوالدیصندوق کارآفرینی امیدالشتر روستای نجف قلی1سلسلهلرستان

1کوهدشتلرستانگوسفندداری2125
تکیه روستای - کوهدشت 

اوالدقباد
بانک توسعه تعاون

لیال قبادی نژاد 

دیالی
سایر300300

2126

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1بروجردلرستان
روستای گوشه محسن ابن 

علی
سایر500500لیال گودرزیبانک کشاورزی

2127

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

پست بانکروستا گلچهران1بروجردلرستان
لیال معظمی 

گودرزی
سایر500500

سایر240240لیلی سپهوندبانک کشاورزیروستای القاص اباد1سلسلهلرستانپرورش بوقلمون2128

2129

پرورش 

گوسفند داشتی 

 400به مبلغ

میلیون ریال

2سلسلهلرستان
- -الشتر - سلسله- لرستان 

 روستای پرسک علیا
سایر400400لیلی فالح نژادصندوق کارآفرینی امید

2130

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

بانک کشاورزیروستای اسالم اباد1پلدخترلرستان
ماشاءاله 

میررضایی
سایر400400
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1دورهلرستانگوسفند داشتی2131

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای دره 

بادام

سایر200200ماشاال شیراوندبانک کشاورزی

2132

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250ماشاهلل کالن زادهبانک کشاورزیمعموالن چغاسلمان1پلدخترلرستان

بانک کشاورزیزاغه روستای صفر آباد1خرم آبادلرستاندامپروری2133
ماه آفتاب رضایی 

معین
سایر300300

2134

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

پست بانکروستای شیروان چغا1بروجردلرستان
ماه آفتاب شاه 

وردی نژاد
سایر500500

2135
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای هاشم آبادنورعلی
سایر500500ماه خانم رضاییصندوق کارآفرینی امید

2136
پرورش گاو 

شیری
سایر300300مجتبی اسدیبانک توسعه تعاونالیگودرز روستای کزنار1الیگودرزلرستان

بانک توسعه تعاونروستای سراب حمام1پلدخترلرستانگوسفنداری2137
مجتبی اسدی 

نژاد
سایر300300

2138
- دامپروری

گوسفندداری
بانک کشاورزیدرب گنبد روستای آسیابله1کوهدشتلرستان

مجتبی 

اسماعیلیان
سایر250250
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2139

پرورش 

گوسفندداشتی 

 50به مبلغ 

میلیون تومان 

ازطریق کمیته 

امداد شهرهفت 

چشمه

2دلفانلرستان
شهرهفت چشمه روستای 

حسین اباد سفلی کاکاوند
بانک کشاورزی

مجتبی آزادی 

فرد
سایر400400

1دورهلرستانگوسفند داشتی2140

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش مرکزی 

روستای ریقان

سایر250250مجتبی بابا علیبانک کشاورزی

1رومشکانلرستانپرورش گوسفند2141
لرستان رومشکان بخش 

مرکزی روستای بازوند اصل
سایر250250مجتبی بازوندبانک کشاورزی

سایر500500مجتبی بختیاریبانک کشاورزیروستای پنج زوج1ازنالرستانگاو شیری2142

سایر500500مجتبی پارسابانک کشاورزیروستای دهکرد1بروجردلرستانگوسفنداری2143

سایر300300مجتبی دالوندبانک کشاورزیزاغه روستای رنگرزان1خرم آبادلرستاندامپروری2144

1الیگودرزلرستانبلوک زنی بتنی2145
لرستان الیگودرز روستای 

کزنار
سایر300300مجتبی سخاییبانک توسعه تعاون

2146
پرورش 

گوسفند داشتی
1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای رفتخان
سایر255255مجتبی شیراوندپست بانک

2147

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای مله 

بلوط

سایر300300مجتبی صادقیبانک کشاورزی

2148
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان شهرستان دلفان 

روستای گالم بحری چواری
پست بانک

مجتبی صالحی 

ده کبود
سایر480480
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2149
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای سپیده - کوهدشت 

گل گل
بانک کشاورزی

مجتبی مرادی 

زاده
سایر300300

2150
پرورش گاو 

 راس3شیری 
بانک توسعه تعاونروستای گرجی1ازنالرستان

مجتبی مهدی 

وند چشمه 

سلطانی

سایر375375

2151

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش مرکزی 

روستای حسیوند

سایر200200مجید آزادیبانک کشاورزی

سایر300300مجید باباییبانک توسعه تعاونسراب حمام1پلدخترلرستانگاوداری2152

2153

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250مجید بهاریبانک کشاورزیروستای جلوگیر1پلدخترلرستان

2154
پرورش گاو 

شیری
سایر375375مجید پاپیبانک توسعه تعاونازنا روستای دربند1ازنالرستان

سایر500500مجید قیطاسیبانک کشاورزیروستای عزیز آباد1ازنالرستانگاو شیری2155

2156
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200مجید کولیوندبانک کشاورزیالشترروستای سیل هابیل1سلسلهلرستان

2157
پرورش 

گوسفند آمیخته
سایر500500مجید گودرزیبانک کشاورزیروستای شیخ میری سادات1بروجردلرستان

1کوهدشتلرستانپرورش گوسفند2158
بخش کونانی روستای 

خسرو اباد
بانک کشاورزی

مجید مرادی 

متین
سایر300300

1بروجردلرستاندامداری2159
بروجرد روستای بیچون 

سفلی
سایر250250مجید مقدسیبانک کشاورزی
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2160

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250مجید میر نوریبانک کشاورزیروستای جلوگیر1پلدخترلرستان

2161
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای رضااباد
سایر250250مجید ندریبانک کشاورزی

سایر250250مجید والی زادهبانک کشاورزیروستای بصری-بروجرد1بروجردلرستاندامداری2162

2163

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1کوهدشتلرستان

لرستان شهرستان 

کوهدشت بخش طرهان 

روستای چغاپیت علیا جنب 

بهداری

پست بانک
محبوبه سبزی 

زاده
سایر300300

2164
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

اردودر
سایر300300محدثه سرلکبانک توسعه تعاون

2165

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخت

1پلدخترلرستان
استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستای سراب حمام
سایر300300محسن بابائیبانک کشاورزی

سایر500500محسن بیرانوندبانک کشاورزیروستای زرشکه1بروجردلرستانگوسفنداری2166

1خرم آبادلرستانگاو شیری2167
رباط - خرم آباد - لرستان 

روستای پله هوا
سایر320320محسن پاپی پوربانک توسعه تعاون

1دورهلرستانگاو شیری2168

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای 

حسیوند

بانک کشاورزی
محسن 

حسیوندی
سایر300300

1خرم آبادلرستانگاو شیری2169
سپیددشت روستای نای 

انگیز
سایر400400محسن خادمیبانک کشاورزی

2170
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

- الیگودرز- لرستان 

روستای چال جوز
سایر300300محسن خاک زادبانک توسعه تعاون
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2171
پرورش 

گوسفند آمیخته
1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای سیاه دره کوچکان

سایر300300محسن طوالبیپست بانک

2172
پرورش 

گوسفند داشتی
1کوهدشتلرستان

کوهدشت روستای هفت 

چشمه میشنان
سایر450450محسن کریمیبانک کشاورزی

2173

پرورش اصالح 

و نژاد گوسفند 

 50آمیخته 

رأسی

1پلدخترلرستان
استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستای بادامک
سایر250250محسن همتیبانک کشاورزی

2174

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورودلرستان
لرستان دورود روستای 

گاوکشه
سایر350350محمد استرکیبانک کشاورزی

2175

پرورش واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

1دلفانلرستان
لرستان نورآباد دلفان 

روستای باباجان نورعلی
پست بانک

محمد اسدی 

فتح آباد
سایر480480

سایر500500محمد اکبر پوربانک کشاورزیروستای طیان1ازنالرستانگوسفنداری2176

2177
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای - کوهدشت 

خوشناموند
سایر300300محمد امیریبانک کشاورزی

2178
مصالح 

ساختمانی
1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی
سایر300300محمد امیریپست بانک

2179

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250محمد ایمانیبانک کشاورزیروستای تنگ علی1پلدخترلرستان
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2180
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای آب - کوهدشت 

باریکی
سایر300300محمد آب باریکیبانک کشاورزی

2181
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای - کوهدشت 

سرآسیابه
سایر300300محمد آزادبختبانک کشاورزی

2182

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک توسعه تعاونروستای چم بره1پلدخترلرستان
محمد باقر 

مریدی نژاد
سایر250250

سایر500500محمد بختیاریبانک کشاورزیروستای قلعه میرزا علی1بروجردلرستانگوسفنداری2183

سایر250250محمد پایابپست بانکسپیددشت روستای پایاب1خرم آبادلرستانگاو شیری2184

1الیگودرزلرستانگوسفندداری2185
- الیگودرز- لرستان 

روستای عباس آباد
سایر300300محمد پوالدوندبانک توسعه تعاون

1خرم آبادلرستانمیش داشتی2186
خرم آباد روستای - لرستان 

جانخانجانی
بانک توسعه تعاون

محمد جعفر 

چنگایی
سایر300300

2187

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری آمیخته

سایر250250محمد جاللیبانک کشاورزیروستای جلوگیر1پلدخترلرستان

2188
پرورش زنبور 

عسل
2سلسلهلرستان

لرستان الشتر روستای امیر 

سفلی
پست بانک

محمد جواد کرد 

چگنی
سایر320320

بانک کشاورزیسراب حمام1پلدخترلرستانگوسفنداری2189
محمد جودکی 

نژاد
سایر250250

2190

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای برکه
سایر200200محمد چگنیبانک کشاورزی
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1دورهلرستانگوسفندداری2191

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای پل شوراب

سایر250250محمد چگنیبانک کشاورزی

1خرم آبادلرستانمیش داشتی2192
- خرم آباد- لرستان 

3روستای بادیه
بانک توسعه تعاون

محمد حسین 

جهانگیری
سایر300300

1دورهلرستانگوسفند داشتی2193
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای چنار
بانک کشاورزی

محمد حسین 

خانی
سایر250250

بانک کشاورزیزاغه روستای اسالم آباد1خرم آبادلرستاندامپروری2194
محمد حسین 

سعادتی پور
سایر300300

سایر250250محمد حسینوندپست بانکسپیددشت روستای ابریزک1خرم آبادلرستانگاو شیری2195

2196

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان
معموالن روستای دمرود 

سفلی
سایر250250محمد خادمبانک کشاورزی

1خرم آبادلرستاناصالح نژاد2197
خرم آباد روستای - لرستان

ملیم دول
سایر300300محمد دریکوندبانک توسعه تعاون

2198
گاو شیری دو 

رگ
1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای برکه
سایر300300محمد دلفانبانک کشاورزی

2199
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای کیوره1بروجردلرستان

محمد رخشنده 

کوکب
سایر500500

2200

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

بانک کشاورزیلرستان ازنا روستای مرزیان1ازنالرستان
محمد رضا 

ابراهیمی
سایر500500
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2201

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای کرفله

بانک کشاورزی
محمد رضا 

حاتموند
سایر250250

2202

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250محمد رضا کیانیبانک کشاورزیروستای کیان اباد1پلدخترلرستان

2203
پرورش گاو 

شیری
2الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای ده 

نصیر
بانک توسعه تعاون

محمد رضا 

ماهرویی
سایر300300

2204

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500محمد روزبهانیپست بانکروستا دهریز1بروجردلرستان

سایر250250محمد ساالروندپست بانکسپیددشت روستای بازاباد1خرم آبادلرستانگاو شیری2205

سایر250250محمد شاه کرمیبانک کشاورزیروستای دمرود سفلی1پلدخترلرستانگوسفندداری2206

1دورهلرستانگوسفند داشتی2207

استان لرستان شهرستان 

چگنی بخش ویسیان 

روستای شرف بستانرود

سایر250250محمد شرفیبانک کشاورزی

2208
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

- الیگودرز- لرستان 

روستای گل زرد
بانک توسعه تعاون

محمد شعبانی 

پرچل
سایر300300

2209

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1دورهلرستان

لرستان شهرستان چگنی 

بخش شاهیوند روستای چم 

خوشه

بانک کشاورزی
محمد صادق 

تقی پور شاهیوند
سایر250250
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1دورهلرستانگاو شیری2210

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای چم پلک

بانک کشاورزی

محمد صادق 

خدایی شاهی 

وندی

سایر250250

2211
پرورش گاو 

شیری
سایر450450محمد عابدیبانک توسعه تعاونمومن اباد1ازنالرستان

2212
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

نورآباد دلفان روستای 

محمدمیرزایی خاوه جنوبی
صندوق کارآفرینی امید

محمد عباسیان 

میرزا
سایر500500

بانک کشاورزیروستای داود رشید1کوهدشتلرستانگوسفند داشتی2213
محمد علی 

طاهری تبار
سایر450450

1خرم آبادلرستانبز داشتی2214

استان لرستان شهرستان 

خرم اباد بخش سپید دشت 

روستای دستگرد

سایر250250محمد قالبیبانک کشاورزی

2215
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای میرزا آباد میربگ 

جنوبی

صندوق کارآفرینی امید
محمد کرم 

شاهیوند
سایر300300

2216

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

پست بانکروستای پران پرویز1پلدخترلرستان
محمد کریم 

حسن پور
سایر250250

2217
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای چشمه خانی سفلی 

بخش برخوردار

صندوق کارآفرینی امید
محمد کریمی 

موسیوند
سایر400400

2بروجردلرستانگوسفند داری2218
روستای برکت اباد جنب 

قبرستان
سایر300300محمد گودرزیبانک کشاورزی

سایر300300محمد گودرزیبانک کشاورزیزاغه روستای چغلوند رود1خرم آبادلرستاندامپروری2219

سایر500500محمد گودرزیبانک کشاورزیروستای زواریجان1بروجردلرستانگوسفنداری2220
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3دورودلرستانگوسفند داری2221
لرستان دورود روستای 

چغادون
سایر350350محمد لشنیبانک کشاورزی

سایر500500محمد ممیوندبانک کشاورزیروستای گنجینه1بروجردلرستانگاوداری2222

2223

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک توسعه تعاونروستای تنگ فنی1پلدخترلرستان
محمد میر 

محمدی
سایر250250

1خرم آبادلرستانمیش داشتی2224
ازنا - خرم آباد- لرستان 

روستای سیف آباد- سگوند
بانک توسعه تعاون

محمد 

میردریکوندی
سایر300300

1خرم آبادلرستانزنبور داری2225
استان لرستان شهرستان 

خرم اباد بخش سپید دشت
پست بانک

محمد میرزایی 

نژاد
سایر250250

1خرم آبادلرستانمیش داشتی2226
لرستان خرم آباد روستای 

4گلستان -تلوری سفلی 
سایر300300محمد هوشیاربانک توسعه تعاون

1الیگودرزلرستانگوسفندداری2227
لرستان الیگودرز روستای 

موشله
بانک توسعه تعاون

محمد ولی 

رستمی
سایر300300

2پلدخترلرستانگوسفنداری2228
پلدختر روستا گری سبز 

واشیان
سایر300300محمد ولی مرادیبانک توسعه تعاون

2229

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای زوران 

چم

سایر300300محمد ولی نظریبانک کشاورزی

1الیگودرزلرستانبز داری2230
لرستان الیگودرز روستای 

بونان
سایر300300محمد یوسفیبانک توسعه تعاون

1کوهدشتلرستانپرورش دام2231
لرستان کوهدشت بخش 

مرکزی روستای قبرموسی
پست بانک

محمدآقا حیدری 

دم بره
سایر500500
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2232

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
شهرستان دوره چگنی 

روستا مله بلوط
بانک کشاورزی

محمدبک 

حیدری شیخی
سایر300300

2233

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستا قلعه نو شوکتی1بروجردلرستان
محمدحسن 

کاکاوند
سایر500500

بانک کشاورزیروستای نصیر آباد1بروجردلرستانگوسفنداری2234
محمدحسن 

گودرزی
سایر500500

بانک کشاورزیروستای چهاربره1بروجردلرستاندامداری2235
محمدحسن 

معظمی گودرزی
سایر250250

2236

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای کریم آباد1بروجردلرستان
محمدحسن 

یاراحمدی
سایر500500

2237

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای چشمه کبود1پلدخترلرستان
محمدحسین 

اصالنی
سایر250250

2238

کشت زعفران و 

سایر گیاهان 

دارویی

1الیگودرزلرستان
لرستان الیگودرز روستای 

دوزان
بانک کشاورزی

محمدحسین 

حفیظی
سایر500500

2239

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای وره زردی1پلدخترلرستان
محمدحسین 

دانش گر
سایر250250
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2240

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1دورهلرستان
لرستان دوره چگنی 

روستای ریقان
بانک کشاورزی

محمدحسین 

درویشی
سایر300300

2241
پرورش 

گوسفند داشتی
1کوهدشتلرستان

کوهدشت بخش مرکزی 

اشتره گل گل روستای 

سراب هاشم بگ

بانک کشاورزی
محمدحسین 

گراوند
سایر390390

2242
پرورش گا 

شیری
1پلدخترلرستان

روستای چم مهر - پلدختر

خیابان امام خمینی - پایین 

خیابان ساحلی- 

بانک کشاورزی
محمدرحیم 

رضائی
سایر250250

2243

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

1پلدخترلرستان
روستای سراب - پلدختر

شهید جودکی- حمام
سایر300300محمدرضا آبسریبانک کشاورزی

2244
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

گلبهار یوسف آباد
سایر300300محمدرضا بهمنیبانک کشاورزی

2245

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500محمدرضا کردیبانک کشاورزیروستا شمس آباد1بروجردلرستان

2246

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250محمدرضا کریمیبانک کشاورزیدهستان افرینه1پلدخترلرستان

سایر300300محمدرضا لطفیبانک کشاورزیروستای کیان آباد1پلدخترلرستانگوسفنداری2247

بانک توسعه تعاونخرم آباد2خرم آبادلرستاندامپروری2248
محمدرضا 

میردریکوند
سایر500500
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2249

پرورش 

گوسفند داشتی 

به مبلغ 

میلیون 300

ریال

2سلسلهلرستان

- شهرستان سلسله 

روستای عدل - فیروزاباد 

اباد قالیی

صندوق کارآفرینی امید
محمدرضا 

میرزاپور نصیری
سایر300300

2250

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

2پلدخترلرستان
روستای پشت - معموالن 

مله سرتخت
سایر250250محمدرضا نظرپوربانک کشاورزی

2251

کشت گیاهان 

 )دارویی 

(زعفران 

2پلدخترلرستان
لرستان پلدختر روستای 

بادامک شهید مرادی
سایر810810محمدشا باباییبانک کشاورزی

پست بانکبروجرد روستای زرشکه1بروجردلرستانپرورش گوسفند2252
محمود آزادی 

بیرانوند
سایر500500

2253
پرورش 

گوسفند آمیخته
1خرم آبادلرستان

روستای - ازناسگوند 

کوچه شهید - حیدراباد 

علی داد همتی

سایر300300محمود رشادتپست بانک

2254

گوسفند 

آمیخته اصالح 

نژاد شده

1الیگودرزلرستان
لرستان الیگودرز روستای 

اردودر
سایر300300محمود سرلکپست بانک

سایر300300محمود شیریبانک توسعه تعاونروستای اشرف اباد1ازنالرستانگوسفنداری2255

2256
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای - کوهدشت 

قرعلیوند
بانک توسعه تعاون

محمود عبدلی 

فعلی
سایر300300

2257

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای ولد کش

بانک کشاورزی
محمود علی 

مهدی زاده
سایر300300
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2258
پرورش زنبور 

عسل
2سلسلهلرستان

الشتر فیروزآباد روستای 

عدل آباد قالیی
بانک کشاورزی

محمودرضا 

میرزاپورنصیری
سایر680680

2259

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

2دلفانلرستان
کاکاوند شرق روستای 

جعفراباد وناو
بانک کشاورزی

محمودعلی 

ذوالفقاری
سایر300300

2260
تعمیر ماشین 

االت کشاورزی
سایر250250مختار پنهانیبانک کشاورزیمعموالن1پلدخترلرستان

1خرم آبادلرستانمیش داشتی2261
- خرم آباد - لرستان 

روستای گیالوند جهان آباد
سایر400400مراد احمدیپست بانک

2262

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1خرم آبادلرستان
لرستان شهرستان خرم آباد 

روستای سرخده سفلی
سایر300300مراد دریکوندبانک توسعه تعاون

1خرم آبادلرستانگوسفندداری2263
روستای سرخه سفلی بخش 

مرکزی
سایر300300مراد دریکوندبانک توسعه تعاون

2264
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

کوهدشت روستای ناوه 

شیراوند
سایر300300مراد شکاری رادبانک کشاورزی

2265

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای چم دانه

سایر250250مراد غالمیبانک کشاورزی

پست بانکروستای نصرت آباد میربگ1دلفانلرستانپرورش گوسفند2266
مراد 

مرادپورنصرت آباد
سایر300300

1دورهلرستانگوسفند داشتی2267
بخش چگنی روستای ولی 

آباد شیری
سایر300300مرادعلی قاسمیبانک کشاورزی
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2الیگودرزلرستانگوسفندداری2268
- الیگودرز- لرستان 

روستای مبارک آباد
سایر300300مرتضی آرینبانک توسعه تعاون

سایر500500مرتضی پیریاییبانک کشاورزیروستای کاروانه1بروجردلرستانپرورش گوسفند2269

1بروجردلرستانپرورش گوسفند2270
بروجرد روستای قلعه 

نوشوکتی
سایر500500مرتضی شعبانبانک کشاورزی

1خرم آبادلرستانمیش داشتی2271
لرستان خرم آباد روستای 

گر بید
بانک توسعه تعاون

مرتضی محمدی 

پور
سایر300300

بانک کشاورزیبروجرد روستای گلچهران1بروجردلرستانپرورش گوسفند2272
مرتضی معظمی 

گودرزی
سایر500500

2273

پرورش اصالح 

و نژادگوسفند 

امیخته

سایر300300مرتضی همتیبانک توسعه تعاونروستای بادامک سفلی1پلدخترلرستان

2274

گوسفند به 

 30مبلغ 

میلیون تومان

2دلفانلرستان
نوراباد روستای اکبراباد 

نورعلی
بانک کشاورزی

مردان شکری 

مهاجر
سایر300300

2275

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند امیخته

1سلسلهلرستان
استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای سرنجه
صندوق کارآفرینی امید

مرضیه احمدی 

مقدم
سایر400400

2بروجردلرستانگاوداری2276
لرستان بروجرد اشترینان 

روستای توده زن
سایر500500مرضیه صارمیبانک توسعه تعاون

2277

پرورش واصالح 

نژادگاوشیری 

آمیخته

1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای دولبید میربگ 

جنوبی

پست بانک
مرضیه قبادی 

میرزآباد
سایر480480
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2278

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک توسعه تعاونروستای چشمه طال قالیی1سلسلهلرستان
مرید صادقی 

طالیی
سایر300300

2279
تولید و پرورش 

زعفران
پست بانکالشتر روستای ناصروند1سلسلهلرستان

مریدعلی حق 

نظری
سایر400400

2280
پرورش طیور 

(مرغ بومی)
2الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

چمن سلطان
سایر250250مریم احمدیبانک توسعه تعاون

2281
گاو شیری دو 

رگ
1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای برکه
سایر300300مریم بهرامیبانک کشاورزی

2282

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر800800مریم پنجه مریمپست بانکروستای جهان آباد2بروجردلرستان

1دورهلرستانکشت زعفران2283
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای سه کره
سایر300300مریم حیدریپست بانک

1بروجردلرستانکشت زعفران2284
روستای شهید محمد 

بروجردی
سایر400400مریم دشتبانیبانک کشاورزی

2285

پرورش 

 3گاوشیری 

راس

سایر375375مریم دهقانیبانک توسعه تعاونروستای گرجی- ازنا 1ازنالرستان

2286

ساخت اصطبل 

وخرید گاو 

شیری

سایر500500مریم رشیدیانبانک کشاورزیروستای چشمه درگاه1ازنالرستان
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2287

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500مریم شجاعیبانک کشاورزیروستای شیروان1بروجردلرستان

2288
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

- الیگودرز- لرستان 

روستای فهره
بانک توسعه تعاون

مریم شیرازی 

موگویی
سایر30030

2289
ساخت اصطبل 

وخرید گوسفند
سایر450450مریم غفوریصندوق کارآفرینی امیدروستای گنجه1ازنالرستان

2290
پرورش گاو 

شیری
سایر500500مریم کاوندپست بانکروستا قشالق1بروجردلرستان

2291

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500مریم گودرزیبانک کشاورزیروستا کوشکی سفلی1بروجردلرستان

2292
پرورش 

گاوشیری
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای ده کبود چواری
بانک کشاورزی

مریم لطیفی 

کونانی
سایر300300

1دورهلرستانگوسفند داشتی2293
استان لرستان شهرستان 

چگنی جنب روستای برکه
بانک کشاورزی

مریم میربیک 

سبزواری
سایر200200

2294

طرح کارگاه 

قالی بافی 

روستای چم 

دیوان

سایر350350مریم ویسکرمیبانک توسعه تعاونروستای چم دیوان-ویسیان1دورهلرستان

2295
تولیدی انواع 

پوشاک
10خرم آبادلرستان

روستای تلوری از توابع 

دارایی
سایر14001400مژده بهزادیپست بانک

سایر300300مسعود خدیوربانک کشاورزیسپیددشت روستای مرگسر1خرم آبادلرستانگاو شیری2296
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1خرم آبادلرستانگاوشیری2297
خرم آباد روستای - لرستان

سالی بزرگ
سایر300300مسعود دریکوندبانک توسعه تعاون

2298

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده امیخته

سایر300300مسلم شیراوندبانک توسعه تعاونلرستان رومشکان اقاجان1رومشکانلرستان

2299
پرورش 

گلمحمدی
1الیگودرزلرستان

- الیگودرز- لرستان 

روستای مغانک علیا
سایر300300مسلم کرمیبانک توسعه تعاون

2300
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200مسلم ندریبانک کشاورزیالشترروستای نقی آباد ندر1سلسلهلرستان

2301
پرورش گاو 

شیری
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای میانخران
سایر280280مسلم یوسفوندبانک کشاورزی

2302
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

لرستان کوهدشت روستای 

اشتره گل گل
سایر300300مصطفی احمدپوربانک کشاورزی

سایر250250مصطفی بلفکهپست بانکسپیددشت روستای ابریزک1خرم آبادلرستانگاو شیری2303

1الیگودرزلرستانبزداری2304
لرستان الیگودرز روستای 

پاخیمه گاه
سایر300300مصطفی پالیزوانپست بانک

2305
پرورش گاو 

شیری
1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای سراب 

کی

سایر300300مصطفی حیدریبانک کشاورزی

1خرم آبادلرستانمیش داشتی2306
خرم آباد روستای - لرستان 

ملیم دول
سایر300300مصطفی دریکوندبانک توسعه تعاون

1خرم آبادلرستانگوسفندداری2307
خرم آباد روستای - لرستان 

ملیم دول
سایر250250مصطفی دریکوندبانک توسعه تعاون
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2308

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیمعموالن1پلدخترلرستان
مصطفی رحیم 

پور
سایر250250

2309
پرورش گاو 

شیری
1دورودلرستان

لرستان دورود روستای 

سنبدان
سایر500500مصطفی رزاقیصندوق کارآفرینی امید

2310
پرورش گاو 

شیری
2سلسلهلرستان

الشتر روستای موسی آباد 

دهنو
بانک کشاورزی

مصطفی 

سلیمانی نژاد
سایر640640

2311

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای هرفته
بانک کشاورزی

مصطفی علی 

نیایی مطلق
سایر200200

2312

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر300300مصطفی غالمیبانک توسعه تعاونروستای چم گردله1پلدخترلرستان

2313
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای چشمه کمره اتیوند 

شمالی

صندوق کارآفرینی امید
مصطفی قنبری 

خواه
سایر500500

پست بانکروستای اسالم اباد1پلدخترلرستانگوسفنداری2314
مصطفی کاییدی 

فرد
سایر300300

1الیگودرزلرستانگوسفند داری2315
لرستان الیگودرز روستای 

فرسش
سایر300300مصطفی ملکیبانک توسعه تعاون

1الیگودرزلرستانگوسفندداری2316
- الیگودرز- لرستان 

روستای فرسش
سایر300300مصطفی ملکیبانک توسعه تعاون

2317

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1دورهلرستان

شهرستان چگنی  –لرستان 

- بخش شاهیوندی - 

روستای ریخته کوب

بانک کشاورزی
مصطفی ملکی 

نژادشاهی وندی
سایر200200
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2318

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان
روستای - واشیان - پلدختر

گری سبز
سایر300300مصطفی نظریبانک کشاورزی

سایر400400مصطفی یوسفوندصندوق کارآفرینی امیدروستای پیرکه- الشتر1سلسلهلرستانکاشت زعفران2319

بانک کشاورزیروستای چشمه درگاه1ازنالرستانگاو شیری2320
معصومه جدید 

االسالمی
سایر500500

سایر500500معصومه ساکیبانک کشاورزیروستای شیروان1بروجردلرستانگاوداری2321

سایر336336معصومه ساالروندبانک کشاورزیلرستان روستای چمنار1دورودلرستانکشت موسیر2322

2323

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500معصومه شریفیبانک کشاورزیروستا بز ازنا1بروجردلرستان

2324

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500معصومه صارمیبانک کشاورزیروستا توده زن1بروجردلرستان

2325
پرورش گاو 

شیری
سایر300300معصومه کرمیبانک توسعه تعاونارنا روستای گرجی1ازنالرستان

سایر300300معصومه کرمیانبانک کشاورزیسپیددشت روستای پسیل1خرم آبادلرستانبزداری2326

2327
پرورش گاو 

شیری
1دورودلرستان

لرستان شهرستان دورود 

مرکزی ژان روستای 

چغابهرام

سایر200200معصومه نصرتیصندوق کارآفرینی امید

2328
گاو شیری دو 

رگ
1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای ژریژبان

سایر250250مقدم محمدیبانک کشاورزی
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1الیگودرزلرستانگوسفند داری2329
لرستان الیگودرز روستای 

گندمینه
بانک توسعه تعاون

ملک حسین 

جهانگیری
سایر300300

2330

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش تشکن 

روستای رفتخان

بانک کشاورزی
ملک زاده 

شیراوند
سایر300300

2331

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
شهرستان چگنی - لرستان 

روستای چاه ذوالفقار- 
بانک کشاورزی

ملک زاده 

میرزایی
سایر200200

2332

پرورش 

گوسفند داشتی 

به مبلغ 

میلیون 200

ریال

2سلسلهلرستان

شهرستان سلسله - لرستان 

روستای چم - فیروزاباد -

گرگعلی

سایر200200ملک ناز قالئیصندوق کارآفرینی امید

سایر300300ملکه ملکشاهیبانک کشاورزیزاغه روستای طالقان1خرم آبادلرستاندامپروری2333

2334

پرورش گاو 

شیری به 

میلیون400مبلغ

 ریال

2سلسلهلرستان
- الشتر - سلسله- لرستان 

روستای قادر اباد ندر
سایر400400ملوک ندریبانک کشاورزی

2335

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای گلچهران1بروجردلرستان
منصور معظمی 

گودرزی
سایر500500

2336

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

صندوق کارآفرینی امیدروستای کیورز سفلی2الیگودرزلرستان
منصور میرزایی 

مقدم
سایر10001000
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2337
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای گندابه - کوهدشت 

شیراوند
سایر300300منصور یوسفیبانک توسعه تعاون

2338

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

سایر250250منصوره والی پوربانک کشاورزیروستای دوکوهه رشنو1پلدخترلرستان

2339
دامداری 

(گوسفندداری)
سایر400400منظر دلفانیپست بانکروستای سوران2دورودلرستان

2340
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

- الیگودرز- لرستان 

روستای ززم
سایر300300منظر رحیمیبانک توسعه تعاون

1خرم آبادلرستانمیش داشتی2341
خرم آباد روستای - لرستان

سالی بزرگ
بانک توسعه تعاون

منوچهر 

دریکوندی
سایر300300

1دورهلرستانگوسفند داشتی2342

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای دلبر جوان اباد

سایر250250منوچهر رک رکبانک کشاورزی

2343

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای بنار کبود

سایر200200منیژه زالیبانک کشاورزی

سایر250250مهتاب ممیوندبانک کشاورزیروستای همت آباد1بروجردلرستاندامداری2344

2345

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر200200مهدی ایمانیبانک کشاورزیروستای چشمه شیرین1پلدخترلرستان

1کوهدشتلرستانحصار کشی باغ2346
بخش کونانی روستای 

نامکول
سایر300300مهدی آدینه وندبانک کشاورزی
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2347

دامپروری 

پرورش 

گوسفند داشتی

1دورهلرستان

شهرستان - استان لرستان

بخش ویسیان  –چگنی 

روستای شهید باهنر–

سایر200200مهدی آقاییبانک کشاورزی

2348
پرورش دام 

سبک
2خرم آبادلرستان

لرستان بخش بیرانوند 

دهستان جنوبی روستای 

قنات کاسیان

پست بانک
مهدی بارانی 

بیرانوند
سایر480480

2349

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای چم مهر1پلدخترلرستان
مهدی 

پورحیدروند
سایر250250

2350

پرورش 

گوسفند 

 راس95داشتی

سایر10001000مهدی خادمیصندوق کارآفرینی امیدزز ماهرو روستای شیخان3الیگودرزلرستان

1دورهلرستانگوسفند داشتی2351

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای 

میرزاوند چگه

بانک کشاورزی
مهدی خدادا 

چگنی
سایر250250

سایر500500مهدی خوانساریبانک توسعه تعاونروستای گرجی- ازنا1ازنالرستانخواروبار2352

2353

پرورش 

گوسفند داشتی 

به مبلغ 

میلیون 200

ریال

2سلسلهلرستان

- شهرستان سلسله 

روستای ربیع - فیروزاباد 

اباد دارامرود

صندوق کارآفرینی امید
مهدی داودی 

منفرد
سایر200200
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2354

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر300300مهدی رشیدیبانک کشاورزیروستای هلوش1پلدخترلرستان

2355
تولیدی ساک 

وکاور
سایر500500مهدی رنجبربانک توسعه تعاونروستای مرزیان8ازنالرستان

2356
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

چمن سلطان
بانک توسعه تعاون

مهدی سلطان 

محمدی
سایر30030

2357

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیافرینه- معموالن 1پلدخترلرستان
مهدی سلیمانی 

پور
سایر250250

2358

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند 

 راس50آمیخته

سایر500500مهدی شاهسواریبانک کشاورزیالیگودرز روستای ده نصیر2الیگودرزلرستان

1دورهلرستانگاو شیری2359
شهرستان دوره چگنی 

روستا مله بلوط
بانک کشاورزی

مهدی صادقی 

درویشی
سایر300300

2360

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500مهدی صارمیبانک کشاورزیروستای توده زن1بروجردلرستان

1دورهلرستانگوسفند داشتی2361

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای چشمه جمیله

سایر300300مهدی طوالبیبانک کشاورزی
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2362

پرورش 

گوسفند داشتی 

 400به مبلغ

میلیون ریال

2سلسلهلرستان
لرستان الشترروستای 

جمشید آباد گریران
بانک کشاورزی

مهدی قاسمی 

طاقی
سایر384384

2363
پرورش 

گوسفند آمیخته
سایر300300مهدی قالبیپست بانکسپیددشت روستای کشور1خرم آبادلرستان

بانک کشاورزیزاغه روستای باغ پشم1خرم آبادلرستاندامپروری2364
مهدی 

قایدرحمتی
سایر300300

1الیگودرزلرستانگوسفندداری2365
لرستان الیگودرز روستای 

چمن سلطان
سایر300300مهدی کاظمیبانک توسعه تعاون

2366

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دلفانلرستان
بخش -دلفان-لرستان

هزارخانی-کاکاوند
سایر250250مهدی محمدیبانک کشاورزی

1دورهلرستانگوسفند داشتی2367

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای خاطره

بانک کشاورزی
مهدی مرادی 

حسن آباد
سایر250250

بانک کشاورزیسپیددشت روستای گازه1خرم آبادلرستانبزداری2368
مهدی مرادی 

مطلق
سایر400400

1خرم آبادلرستانمیش داشتی2369
لرستان خرم آباد روستای 

وارک
سایر300300مهدی ناصریبانک توسعه تعاون

2370

پرورش واصالح 

نژاد 

گوسفندآمیخته

سایر310300مهدی نظریبانک کشاورزیسپیددشت روستای شباندر1خرم آبادلرستان

سایر300300مهر علی سپهوندبانک کشاورزیروستای سرابستان- خرم اباد1خرم آبادلرستانپرورش گوسفند2371
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2372

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان
لرستان پلدختر روستای 

تنگ فنی
سایر300300مهراب میرفیضیبانک کشاورزی

2373

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای گالبان سفلی

سایر250250مهربان میرزاوندبانک کشاورزی

2374

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر300300مهرداد آقاییپست بانکروستای تنگ فنی1پلدخترلرستان

1دورهلرستانگوسفند داشتی2375

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای سیاه دره کوچکان

بانک کشاورزی
مهرداد خسروی 

نظر اباد
سایر200200

2376
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای مرادآباد گل گل 

میربگ شمالی

پست بانک
مهرداد مرادیان 

مطلق
سایر400400

2377
پرورش گاو 

شیری
سایر500500مهرداد مرزبانبانک توسعه تعاونروستای گمبه2ازنالرستان

2378
پرورش و صالح 

نژاد گاو آمیخته
بانک کشاورزیروستای بابا خوارزم1پلدخترلرستان

مهرداد 

میردریکوندی
سایر300300

2379
پرورش گاو 

 راسی4شیری
2خرم آبادلرستان

روستای -خرم اباد

خانجانخانی
سایر500500مهرزاد چنگاییبانک کشاورزی
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2380

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای جایدر چاله1پلدخترلرستان
مهرشاد 

میررضایی
سایر250250

2381
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای شیخ اباد خاوه
صندوق کارآفرینی امید

مهرعلی 

ذوالفقاری
سایر300300

سایر450450مهری بیرانوندبانک توسعه تعاونروستای دربند1ازنالرستانگاوداری2382

2383

دامپروری 

پرورش 

گوسفند داشتی

1دورهلرستان

شهرستان - استان لرستان

-بخش چگنی  –چگنی 

روستای مله بلوط

سایر300300مهری شیراوندبانک کشاورزی

2384

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250مهری عبدالهیبانک کشاورزیروستای جلوگیر1پلدخترلرستان

2385
پرورش 

گوسفند آمیخته
سایر500500مهسا گودرزیبانک کشاورزیروستای کرکیخان1بروجردلرستان

1خرم آبادلرستانگاو شیری2386
سپیددشت روستای دره 

اناران
سایر300300مهناز اسکندریپست بانک

2387
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

توتکان
سایر300300مهناز افروغبانک توسعه تعاون

2سلسلهلرستانپرورش گوسفند2388

- شهرستان سلسله 

روستای شیخ - فیروزاباد 

اباد زنگی وند

صندوق کارآفرینی امید
مهناز یاری صفر 

ایادی
سایر400400
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2389

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

چگنی روستای برکه
سایر250250مهین چگنیبانک کشاورزی

سایر300300مهین رحیمیبانک توسعه تعاونروستای گنجه1ازنالرستانگوسفنداری2390

2391

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500مهین همتیانبانک کشاورزیروستا بزازنا1بروجردلرستان

2خرم آبادلرستانگوسفند داشتی2392
لرستان خرم اباد شهر زاغه 

روستای جوب نو
بانک کشاورزی

موسی ملکی 

نسب
سایر300300

2393
پرورش گاو 

شیری
سایر250250موال امیریبانک کشاورزیروستای امیر علیا1سلسلهلرستان

2394

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دلفانلرستان
لرستان نورآباد دلفان سبزه 

خانی حشمت آباد میربگ
بانک کشاورزی

موالداد خدادادی 

حشمت آبادی
سایر500500

2395
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای آب - کوهدشت 

باریکی
سایر300300موالمراد نوریانبانک کشاورزی

2396
- دامپروری

گوسفندداری
2کوهدشتلرستان

روستای سپیده - کوهدشت 

گل گل
بانک کشاورزی

مومن گراوند 

نصب
سایر300300

1دورهلرستانگوسفند داشتی2397

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای بنار کبود

سایر300300میترا خانیبانک کشاورزی

2398

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری آمیخته

سایر300300میترا سگوندبانک توسعه تعاونروستای مورانی1پلدخترلرستان
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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 

2399

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر10401040میثم حسنوندبانک کشاورزیالشتر روستای مومن آباد2سلسلهلرستان

2400

پرورش 

گوسفندداشتی 

وبره

2رومشکانلرستان
رومشکان بخش مرکزی 

روستای خیردرار
سایر400400میثم رضانژادبانک کشاورزی

2خرم آبادلرستانمیش داشتی2401
- خرم آباد- لرستان 

روستای دره دزدان
بانک توسعه تعاون

میثم گرگاب 

سپه وندی
سایر300300

2402

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری آمیخته

سایر300300میثم ناظریبانک کشاورزیروستای سراب حمام1پلدخترلرستان

2پلدخترلرستانگوسفنداری2403
لرستان شهرستان پلدختر 

روستا چم گردله
بانک کشاورزی

میرزا حسین 

نورعلیوند
سایر300300

2404

پرورش 

گوسفند داشتی 

به مبلغ 

میلیون 400

ریال

2سلسلهلرستان

- شهرستان سلسله 

روستای عدل - فیروزاباد 

اباد قالیی

صندوق کارآفرینی امید
میرزا مراد میرزا 

پور
سایر400400

1خرم آبادلرستانگاو شیری2405
سپیددشت روستای دره 

هندیان
بانک کشاورزی

میرزاحسین 

بختیاری نسب
سایر250250

2406
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

نوراباد روستای دولبید 

میربگ
سایر500500میرزاکرم شمسیصندوق کارآفرینی امید

2407
پرورش 

گوسفند آمیخته
1خرم آبادلرستان

سپیددشت روستای نای 

انگیز
پست بانک

میرزاکریم 

ساالروند
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 

2دورودلرستاندامداری2408
لرستان دورود روستای 

چشمه سرنجه
بانک کشاورزی

میرعباس 

ساالروند
سایر350350

2409
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای اسماعیل آباد 

نورعلی

سایر480480میالد الواریپست بانک

2410

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

آمیخته

سایر300300میالد رضایی نژادبانک کشاورزیپلدختر روستای باغ جایدر1پلدخترلرستان

1دورهلرستانگوسفند داشتی2411

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش مرکزی 

روستای زرین چغا

سایر300300میالد طوالبیبانک کشاورزی

1خرم آبادلرستاندامپروری2412
زاغه روستای کله جوب 

سفلی
سایر300300میالد عزیزیبانک کشاورزی

2413
گاوداری شیری 

 راسی7دورگ 
سایر500500مینا شجاعیبانک توسعه تعاونروستای دربند1ازنالرستان

2414

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250نادر شاکرمیبانک کشاورزیروستای چک سبزعلی1پلدخترلرستان

2بروجردلرستانگوسفند داری2415
لرستان بروجرد روستای 

219 پ 3ملمیجان گلبرگ 
بانک کشاورزی

نادر معظمی 

گودرزی
سایر500500

1دورودلرستانگاوداری شیری2416
لرستان دورود روستای 

حاجی اباد
سایر200200ناز بختیاریصندوق 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 

2417

پرورش 

گوسفند داشتی 

به مبلغ 

میلیون 250

ریال

2سلسلهلرستان

- شهرستان سلسله 

روستای سرینجه - فیروزاباد 

قالیی

بانک توسعه تعاون
نازار طال نظری 

سرینجه
سایر200200

2418

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای گلزار
سایر200200ناصر شاکرمیبانک کشاورزی

2419

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری آمیخته

سایر250250ناصر ناظریبانک کشاورزیسراب حمام1پلدخترلرستان

2420
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای دره تنگ
سایر250250ناصر یوسفوندبانک کشاورزی

سایر500500ناصرقلی میرزاییبانک کشاورزیشهرک انقالب-روستای1ازنالرستانگوسفنداری2421

2422

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان
روستای رآفتاب - معموالن 

غزال
سایر250250نامدار تیموریبانک کشاورزی

سایر300300ناهید حاجیوندبانک توسعه تعاونروستای پازرد آلو1ازنالرستانگوسفنداری2423

2424
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان شهرستان دلفان 

بخش خاوه جنوبی روستای 

شیخ آباد

سایر300300نبی ذوالفقاریصندوق 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 

2425
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله بخش فیروز اباد 

روستای عدل اباد قالیی

سایر446446نجم الدین بابعالیبانک کشاورزی

1پلدخترلرستانپرورش گوسفند2426
استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستای باباخوارزم
بانک کشاورزی

نجم الدین 

دریکوندی
سایر300300

1دورودلرستانگاوداری2427
لرستان دورود روستای گله 

گورچک
سایر350350نرجس بوالحسنیبانک کشاورزی

2428

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500نرگس صارمیبانک کشاورزیروستای توده زن1بروجردلرستان

2429

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای ریقان
سایر200200نرگس طرهانیبانک کشاورزی

2430
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

دوزان
سایر300300نرگس مرادیبانک توسعه تعاون

2431

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای چم دشتی

بانک کشاورزی
نسرین 

شاهیوندی
سایر300300

1الیگودرزلرستانگوسفند داری2432
لرستان الیگودرز روستای 

مسگری
بانک توسعه تعاون

نسرین عیسوند 

حسینی
سایر300300

2433

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500نسیبه مهرانیپست بانکروستای کرکیخان1بروجردلرستان



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 

2434

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1الیگودرزلرستان
لرستان الیگودرز روستای 

کندر
سایر300300نصراله خداییبانک کشاورزی

2435
پرورش 

گوسفند داشتی
2رومشکانلرستان

رومشکان روستای ولیعصر 

سوری
سایر400400نصراله زهرهبانک کشاورزی

2436

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای گلچهران1بروجردلرستان
نصراله معظمی 

گودرزی
سایر500500

2437

واحد پرواربندی 

بره با ظرفیت 

 راس300

10الیگودرزلرستان
شهرستان الیگودرز روستای 

داریچه
سایر24002400نصرت اله بهینهبانک کشاورزی

2438

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش مرکزی 

روستای چنار میشاخور

سایر300300نصرت اله حیدریبانک کشاورزی

2439
پرورش گاو 

شیری
1الیگودرزلرستان

لرستان الیگودرز روستای 

خمه باال
سایر300300نصرت اله زارعیبانک توسعه تعاون

1دورهلرستانگاو شیری2440
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای هرفته
سایر250250نصیر طوالبیبانک کشاورزی

2441

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای چم 

دانه

سایر200200نعمت اهلل غالمیبانک 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 

2442
پرورش 

گاوشیری
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان بخش 

مرکزی دهستان نورعلی 

روستای نورمرادآباد

بانک کشاورزی
نعمت اله زمانیان 

مرادآبادی
سایر300300

1دورهلرستانگوسفند داشتی2443

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش مرکزی 

روستای چاه ذولفقار

سایر250250نعمت اله فایضیبانک کشاورزی

1دورهلرستانگاو شیری2444

شهرستان دوره چگنی 

روستا سرانبارتشکن 

روستای قلعه رستم

سایر300300نعمت شاهیوندبانک کشاورزی

2445
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای گالم بحری چواری
صندوق کارآفرینی امید

نعمت مرادی 

گالم بحری
سایر500500

2446
پرورش زنبور 

عسل
1سلسلهلرستان

شهرستان -استان لرستان

روستای داربید علیا-سلسله
سایر360360نو راله احمدیبانک کشاورزی

2447

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

1دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای برکه
سایر300300نور الدین امیریبانک کشاورزی

2448

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش ویسیان 

روستای کوماس

بانک کشاورزی
نور خدا زکی 

جودکی
سایر250250

1دورهلرستانگاو شیری2449

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای پانسار

سایر300300نور کرم شیراوندبانک 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 و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250نور محمد مرادیبانک کشاورزیمعموالن1پلدخترلرستان

1خرم آبادلرستانپروار بندی بره2451
- خرم آباد- لرستان 

روستای سراب پرده چاهی
بانک توسعه تعاون

نورالدین علی 

زاده
سایر400400

1الیگودرزلرستانگوسفندداری2452
لرستان الیگودرز روستای 

گندمینه
سایر300300نوراهلل کریمیبانک توسعه تعاون

2453

پرورش 

گوسفند داشتی 

وبره

2رومشکانلرستان
رومشکان بخش مرکزی 

روستای رحمان آباد
بانک کشاورزی

نوراله ابراهیمی 

سهرابوندی
سایر400400

2454

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250نوراله مرادی الواربانک کشاورزیروستای چم گردله1پلدخترلرستان

2455

پرورش واصالح 

نژادگوسفند 

آمیخته

سایر625625نورعلی کلهربانک توسعه تعاونروستای پاپولک2بروجردلرستان

2456

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای افرینه- معموالن 1پلدخترلرستان
نورمحمد احمد 

پور
سایر250250

4پلدخترلرستانگوسفنداری2457
استان لرستان شهرستان 

پلدختر روستا قلعه میشوند
سایر250250نورمحمد دریکوندبانک 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 

2458

پرورش 

گوسفند داشتی 

به مبلغ 

میلیون 250

ریال

2سلسلهلرستان
- شهرستان سلسله 

روستای ربیع اباد- فیروزاباد 
صندوق کارآفرینی امید

نورمحمد زارع 

نصیر
سایر250250

2459

پرورش واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

1دلفانلرستان
لرستان نورآباد دلفان 

روستای مختارآباد
پست بانک

نیازبگ کرمیانی 

سراوری
سایر300300

2460
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای حسن آباد خاوه 

جنوبی

پست بانک
هاتم اسماعیلی 

توکلی
سایر300300

سایر250250هادی ارکبانپست بانکسپیددشت روستای دهپر1خرم آبادلرستانگاو شیری2461

1خرم آبادلرستانمیش داشتی2462
رباط - خرم آباد - لرستان 

نمکی روستای چنار حمام
سایر300300هادی رکرکی فردبانک توسعه تعاون

2463
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

الشتر روستای چشمه علی 

اکبر
سایر200200هادی علی زادهصندوق کارآفرینی امید

2464

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان
روستای چشمه شیرین 

واشیان
سایر250250هادی عیدی پوربانک کشاورزی

2465

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

بانک کشاورزیروستای چم مهر1پلدخترلرستان
هادی کالنتری 

مقدم
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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2466

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

سایر400400هبت اهلل گودرزیبانک کشاورزیزاغه روستای چغلوند رود1خرم آبادلرستان

2467

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر250250هبت اله ایمانیبانک کشاورزیروستای گل گل1پلدخترلرستان

2468
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر400400هدیه نوری پوربانک کشاورزیرومشکان روستای مهکی2رومشکانلرستان

2469
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای پشت - کوهدشت 

باغ ضرونی
سایر300300هما ضرونیبانک توسعه تعاون

سایر250250هما مرادیبانک کشاورزیبروجرد روستای دهکرد1بروجردلرستاندامداری2470

1کوهدشتلرستانپرواربندی بره2471
لرستان شهرستان 

کوهدشت بخش گراب
سایر300300همت اله میرزاییبانک کشاورزی

2472

پرورش واصالح 

نژاد گوسفند 

آمیخته

2دلفانلرستان
نوراباد روستای چشمه 

مورینه
بانک کشاورزی

همت غالمی گله 

دار
سایر250250

2473

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای میشکر
سایر250250همتعلی شیراوندبانک کشاورزی

2474
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای تکیه - کوهدشت 

ضرون
سایر300300همتعلی موسویبانک کشاورزی

2475
پررورش گاو 

شیری
1دورهلرستان

شهرستان - استان لرستان

-دهستان تشکن –چگنی 

روستای بیژنوند

بانک کشاورزی
هواسعلی 

درویشی
سایر200200
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1دورهلرستانگوسفند داشتی2476

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش مرکزی 

روستای مله بلوط

بانک کشاورزی
هوشمند صادقی 

دارمرود
سایر250250

2477
پرورش 

گوسفند داشتی
1دورهلرستان

لرستان دوره چگنی 

روستای چگه میرزاوند
بانک کشاورزی

هوشمند مهدوی 

چگنی
سایر200200

1دورهلرستانگاو شیری2478

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای 

میرزاوند کی

سایر250250هوشنگ حیدریبانک کشاورزی

2479
پرورش 

گوسفند داشتی
1کوهدشتلرستان

کوهدشت بخش مرکزی 

روستای هرین خلیفه
بانک کشاورزی

هوشنگ 

نورخدایی
سایر400400

سایر250250هومان کرمیبانک کشاورزیبروجرد قلعه نو فلک الدین1بروجردلرستاندامداری2480

2481
مصالح 

ساختمانی
1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی
پست بانک

والیه دارابی 

تشکن
سایر300300

2482
- دامپروری

گوسفندداری
1کوهدشتلرستان

روستای چم - کوهدشت 

زرشک
سایر300300والیه کرمیبانک کشاورزی

سایر300300وجیه سگوندیبانک کشاورزیزاغه روستای محمد آباد1خرم آبادلرستاندامپروری2483

1ازنالرستانگوسفندداری2484
روستای آشور -ازنا-لرستان

آباد
سایر500500وحید افتادهبانک کشاورزی

2485

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500وحید اکبریبانک کشاورزیروستا شیخ میری کلهر1بروجردلرستان

2486
پرورش 

گوسفند داشتی
1سلسلهلرستان

استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای پابرج
بانک کشاورزی

وحید رضازاده 

کاکولوند
سایر250250
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2487

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500وحید رضاییبانک کشاورزیروستا قلعه نو فلک الدین1بروجردلرستان

سایر500500وحید گودرزیبانک توسعه تعاونروستای دهگاه1بروجردلرستانگاوآمیخته2488

2489
خرید خودرو 

وانت نیسان
سایر400400وحید ملکشاهیبانک کشاورزیرومشکان روستای مهکی1رومشکانلرستان

2490

پرورش واصالح 

نژادگوسفندآمیخ

ته

سایر300300وحید نورعلیبانک توسعه تعاونروستای داالب باال2کوهدشتلرستان

سایر600500وحید یاراحمدیبانک توسعه تعاونروستای ولیان1بروجردلرستانگاوداری2491

2492

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر500500ولی اله کردیبانک کشاورزیروستای شمس آباد1بروجردلرستان

2493
پرورش گل 

محمدی
1خرم آبادلرستان

روستای - بیرانشهر شمالی

کاروانسرا
سایر300300ولی بوستان افروزپست بانک

1خرم آبادلرستانگاوشیری2494
-سپیددشت-خرم اباد 

روستای چنار شوره
سایر250250ولی خورشیدوندپست بانک

سایر300300ولی دریکوندبانک توسعه تعاونخرم آباد سرخده علیا1خرم آبادلرستانگاو شیری2495

2496
- دامپروری

گوسفندداری
بانک توسعه تعاونتنگ داراب ریکا- کوهدشت 2کوهدشتلرستان

ولی شا اکبری 

ضرونی
سایر300300

2497
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان شهرستان دلفان 

بخش خاوه شمالی روستای 

ایرانشاهی

پست بانک
یادگار گالبی 

ایرانشاهی
سایر300300
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2498

پرورشگوسفند 

به مبلغ 

میلیون 200

ریال

2سلسلهلرستان

- الشتر - سلسله- لرستان 

روستای چم - فیروزاباد 

گرگ علی

صندوق کارآفرینی امید
یارولی نوریان 

الوار
سایر200200

سایر320320یاسر الهیاریبانک کشاورزیاستان لرستان روستای پابرج1سلسلهلرستانپرورش گوسفند2499

سایر250250یاسر پاپی کرنوکربانک کشاورزیسپیددشت1خرم آبادلرستانزنبورداری2500

2501
گاو شیری دو 

رگ
1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای خاطره

سایر300300یاسر شاهیوندبانک کشاورزی

2502

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی روستای دره 

رحمانه

سایر200200یاسر طوالبیبانک کشاورزی

2503
دامداری 

روستایی
1کوهدشتلرستان

لرستان، کوهدشت، بخش 

مرکزی، روستای سوری لکی
سایر450450یحیی سوری لکیبانک کشاورزی

1پلدخترلرستانگوسفنداری2504
- پلدختر -استان لرستان 

ولیعصر
سایر300300یحیی میرزادهبانک توسعه تعاون

1خرم آبادلرستانبز داشتی2505

استان لرستان شهرستان 

خرم اباد بخش سپید دشت 

روستای سرکانه

سایر300300یحیی ناصری نژادبانک کشاورزی

2506

پرورش 

ونگهداری زنبور 

عسل

1دلفانلرستان
لرستان نورآباد دلفان 

روستای کفراج خاوه شمالی
سایر500500یحیی نظریصندوق کارآفرینی امید

2507
- دامپروری

گوسفندداری
2کوهدشتلرستان

کوهدشت روستای بره خیره 

کشماهور
سایر300300یحیی یوسفیبانک کشاورزی

سایر250250یداهلل خزاییبانک کشاورزیروستای دمرود- معموالن1پلدخترلرستاندامداری2508
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2509

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

سایر300300یداهلل سلیمانیبانک کشاورزیروستای باغ پیشین1پلدخترلرستان

2510

پرورش اصالح 

و نژاد گوسفند 

امیخته

سایر250250یداله بازوندبانک کشاورزیروستای پران پرویز2پلدخترلرستان

سایر500500یداله سعدیبانک کشاورزیروستای مالیچه1ازنالرستانگوسفنداری2511

2512

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان

شهرستان - استان لرستان

- بخش شاهیوند-- چگنی 

روستای ملک اباد سماق

بانک کشاورزی
یداله ملکی 

طوالبی
سایر300300

1سلسلهلرستانکاشت نهال2513
استان لرستان شهرستان 

سلسله روستای ژیریان
سایر200200یداله میرزاپوربانک توسعه تعاون

2514
پرورش گاو 

شیری دورگ
2پلدخترلرستان

-روستای سرابحمام- پلدختر

 شهید جودکی
سایر250250یداله ناظریبانک کشاورزی

1خرم آبادلرستانمیش داشتی2515
- خرم آباد - لرستان 

روستای ریمله اصلی
بانک توسعه تعاون

یعقوب 

طهماسبی ریمله
سایر300300

1دورهلرستانگاو شیری2516

استان لرستان شهرستان 

دوره چگنی بخش شاهیوند 

روستای ولد کش

بانک کشاورزی
یعقوب مهدی 

زاده
سایر300300

2517

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند آمیخته

1پلدخترلرستان
معموالن روستای چوبر 

شاکرمی
سایر250250یقوب شاکرمیبانک کشاورزی

2518
پرورش گاو 

شیری دورگ
سایر480480یوسف حاصلیپست بانکروستای یارولی اباد2دلفانلرستان
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2519
پرورش 

گوسفند داشتی
1دلفانلرستان

لرستان نورآباد دلفان 

روستای ایرانشاهی خاوه 

شمالی

پست بانک
یوسف سبزی 

ایرانشاهی
سایر480480

2520
پرورش 

گوسفند آمیخته
سایر250250یونس ارکبانپست بانکسپیددشت روستای ذهپر1خرم آبادلرستان

2521

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده آمیخته

1دورهلرستان
لرستان دوره چگنی 

روستای گلزار
سایر300300یونس امیریبانک کشاورزی

پست بانکسپیددشت روستای گازه1خرم آبادلرستانگاو شیری2522
یونس جهانگیری 

مطلق
سایر300300

2523
ساخت اصطبل 

وخرید گوسفند
سایر500500یونس جودکیبانک کشاورزیروستای سیاوش اباد1ازنالرستان

2524
پرورش 

گوسفند داشتی
1کوهدشتلرستان

لرستان کوهدشت روستای 

سوری لکی
سایر380380یونس سوری لکیبانک کشاورزی

2525

پرورش 

گوسفندداشتی 

وبره

2رومشکانلرستان
رومشکان بخش مرکزی 

روستای مهکی
بانک کشاورزی

یونس محسن 

زاده
سایر400400

2526
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200یونس ندریبانک کشاورزیالشترروستای نقی آباد ندر1سلسلهلرستان


